
 7 א 5

 א

 שש ז א

 א 1 ₪8 5

 א 6

 שש יא כ 5

 א יס יא

 עד 58 5

 זץ א פי

 ד

 שש ז א פיס שש 5

 א 27 ש 0 3 א 5|

 ש ז א 5 0 שש 8
 א ד 0 א 8|

 ש [ א 5/0 יש 8
 אתדש 5

 ש ז א 50 5

 א 87 5 5 א 6

 שש 5

 תא 5

 ש ז א

 ואו רז \

 שש זאפ שש פ

 ש 1 א פיסי 8
 קש

 5 ו ו ₪ ₪5

 (שכ| |

 ןשק|

5 

 ו

 םש- 60 6 690 2 כ 5 0 וש ב

 ]| ₪000 'פ)

= 

6-5 

 ו < ו

0 

 םיפרוק גולטק

21 

 ה כ רד ה זכירלמ

 הרשעהו תוחמתהלכ זכרמ

 וים ית ייל טיב



 הכרדהה זברמב םיסרוק

 ,םויה ךשמב 09:00 - 16:30 תועשה ןיב םימיילתמ הכרדהה ףגא י"ע םינגרואמה םיסרוקה

 .ברעב 17:00 - 21:00 תועשה ןיבו

 שומישה תעב םג ודיב עייסת ,סרוקה ןמזב ךינחה תא הוולמה תורפסהו ,דעותמ סרוק לב

 .דיתעב תכרעמב

 .יעוצקמה רמוחה תנבהל השורד תילגנאה הפשה תעידי ךא ,תירבע איה דומילה תפש

 :ללוכ רואתה רשאכ ,םיאבה םידומעב אצמנ סרוק לכ לש רואת
 םיירקעה ויאשונו דעוימ סרוקה ימל-יללכ רואת .
 סרוקב ףתתשהל ידכב שורדה םדוק עדי-תומדקומ תושירד .
 סרוקה רגוב גישי םתוא-םידעי .
 סרוקה ךשמ .
 > םוי וא %,הליל סרוקל ןומיס .

 ,(סקרוק ןיינב) 19 תיכשמ בוחרב אצמנה ,הכרדהה זכרמב םיכרענ םיסרוקה

 .הילצרה היישעתה רוזא

 הילצרה היישעתה רוזיא - לטיגיד תרבח יניינב

 וראק ןינב .ו
 סקרוק ןונב .2
 ןיבוגור ןינב .3
 תרדא ןינב .4

 השרומ הינח רוזא=ח



 המשרהה לרדס

 עיפומ המשרהה ספוטל אמגוד .הילימיסקפב החלשל יוצרו בתכב השעת םיסרוקל המשרהה
 .אבה ףדב
 המשרה תעגהל דע ,דבלב םימי רפסמ רמשיי הז םוקמ ךא ,ןופלטב סרוקל םוקמ ןימזהל ןתינ
 .בתכב

 :ונתבותכ
 לטיגיד

 2033 .ד.ת
 46120 הילצרה

 052-593373 :ןופלט
 052-593202 :סקפ

 :םיאבה םיאנתה ומייקתה םא אלא סרוקל אובל ןיא

 .תינופלט םג תאז אדוול ןתינ .הכרדהה זכרמ י"ע הרשוא תופתתשהה .א
 .סרוקה רואתב תועיפומש יפכ תומדקומה תושירדה לכ תא םייק דימלתה .ב
 .סרוקה רובע םולשתה רבדב חוקלה ןמ בתכב תובייחתה הלבקתה .ג

 ביוחי אל המשרה לוטיב .רשפאה לככ םדקומ הכרדהה זכרמל עידוהל שי המשרהה לוטיב לע
 .סרוקה תליחת ינפל םימי עובש תוחפל השענ םא םולשתב

 םויב גיצי רלוד רעש י"פע םילקשב השעי םולשתה .מ"עמ ינפל םניה גולטקב םיסרוקה יריחמ
 .םולשתה

 .ולא םיריחמ תונשל תוכזה המצעל תרמוש הרבחה

 לש תויחד וא םילוטיב ונכתיי ןכ ומכ .לטבתהל יושע ,טעומ וילא םימשרנה רפסמש סרוק
 וסנכיי םיפסונה םימשרנה ,אלמ סרוק לש הרקמב .ונב תויולת ןניא רשא תוביסמ םיסרוק
 ימ קודבלו הכרדהה זכרמל רשקתהל ןתינ ,סרוקה תליחת ינפלש 'ה םויב .הנתמה תמישרל
 .סרוקל סנכנ םיניתממה תמישרמ

 ידכ ,רשפאה לככ םדקומ םיסרוקל םשרהל םיצילממ ונא ,הכרדהה זכרמב ונתוליעפ ןויסנמ
 .םכל םיאתמה דעומבו סרוקב םוקמ חיטבהל

 ,םייוסמ סרוקל םשרנה לש המאתהה תדימ ,סרוקל המשרהה אשונב ץעווהל םיניינועמה
 .הכרדה זכרמ יכירדמ םע חחושל םינמזומ ,ב"ויכו םידמלנה םיאשונה ףקיה ,תומדקומ תושירד

 = ההורה החרש רו



 :לא

 הכרדהה זכרמ - לטיגיד

 2033 .ד.ת
 46120 הילצרה

 ךיראת

 תא םושרל ינוצרב
 (תילגנאב אלמ םש)

 (תירבעב אלמ םש)

 סרוקל

 סרוקה דוק

 םיכיראתה ןיב םייקתיש

 .ומשרנ םהל םיסרוקה לש תומדקומה תושירדב םידמוע ונלש םידמעומה יכ םירשאמ ונא

 .תינובשח תאצמה דגנכ סרוקה תולע תא םלשל םיבייחתמ ונא אב

 רפסמ ₪.א בשחמ תשיכר ןובשח לע וניה סרוקה אם

 תרחא ,שארמ עובש תוחפל עידוהל ונילע סרוקה דעומ תא תונשל וננוצרב םא יכ םיעדוי ונא

 .םולשתב בייוחנ

 ןימזמה םש

 הרבחה םש

 טקפ == של רש 080 000060 לכ

 :תמתוחו המיתח

 :תינובשח חולשמל תבותב

 דוקימ

 ---רררררררשפ ----ררררררררררררררררררררדררריררדדיירייידדייידידייייררררררדרררידרדרררררררררררררררררררררררררחחחה

 עמ
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 לרה לו = הרסט

 ,םולשתה םויב גיצי רלוד רעש י"פע השעי םולשתה .מ"עמ םיללוכ םניא םיריחמה%

 ןטזצ ילוו 406 טסוגוא | 85רבמטפס 1 שא אס רבמבונ | | 296 רבמצד |
 ופה

 7 וג ופד נוק 2

 = אא טטאש פוצל
 | ה ששששממצ ב רו =>===> ==

 - עו סו 0

 אופ צפדיאז א א טרסתא אז\א 6 אא 1

 | אופ ודא[ א אטרש א1א אא 1

 אופ פופ מא] א אטדרעסהא אזגא 0 א 1:אד וז

 ראפ וא[ טחסואזגא6 וגאס אז:אד

 ג אסוטבזסז 5 517:א1 1 א 0 אואד
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 א 1אדדנתא 15 1: אד אא א סמ

 א! אד תא 15 זז: אומאוסתצ אגא 6 אמא 0
 8 פאסט
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 161 -ב םימדקתמ םישומיש

 052-593373 גייח םיסרוק תמשרהל ףסונ עדימל
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 (₪6 תונרעמ
 המדקה

 םג םיליבקמ םייוניש הביתכמ םישמתשמה להק לשו םיבשחמה קוש לש תוימנידה
 ./א!8-ה תכרדה םוחתב

 .תוחוקלה סיסבב דחא יוניש .א

 סיסב ,םויה .תוכרעמב ושמתשה םגו ולהינש םישמתשמו םיתנכתמ ויה תוחוקלה ,רבעב
 .ימדקאהו יעדמה ,ירחסמה ,ינכטה םוחתה לע שרפנו ןווגמ רתוי תוחוקלה
 .םייפיצפס רתוי תויהל וכפה םידיקפתה ,ךכ לשב
 .תכרעמ להנמ וא ליעפמ ,תנכתמ ,היצקילפא שמתשמ וניה שמתשמה םויה

 .בושחמה תביבסב יוניש .ב

 לוכשא הניה תיסופיט הביבס םויה ,(51\אסא10א8 ץגא)תורדוב ויה תוכרעמה הליחתב
 .םיבשחמ תשרמ קלח הניהש ,\אא לש (010568)

 :הרטמהשכ אופ לש שדח סולוקירוק ונינב = =
 .םיאתמה ןמזב םיאתמה שואל המיאתמה הכרדהה תא קפסל | =

 :םיפתתשמ תוצובק עבראב ןיחבמו ההזמ שדחה םולוקירוקה הנבמ =

 היצקילפא יליעפמ < | =



 ץא5 הונו

 םרוקה םש ץא|5 881008 ץסת 85 |
 םרוקה רב 0 7

 יכרוצל תכרעמב םישמתשמ רשא /א5 תכרעמב הצק ישמתשמל דעוימ הז יסיסב סרוק
 ,תויקסעו תוינכט תויצקילפא וא ינורטקלא ןוילג ,םילילמת דוביע
 תריצי םשל תודוקפה תפשב שמתשהל ידכ םישורדה םילכה תא גיצמ הז סרוק
 .תושרדנ תולועפ עוציבל תכרעמה םע היצקרטניא

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 תכרעמל האיצי/הסינכ *
 םירוטקרידו םיצבק תריצי =
 שמתשמה תביבס רופיש *

 חומדקומ תושירד

 ידי :עצבל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 דהאוזאה1 508/58-לו תכרעמהמ האיצי/הסינב *
 ₪61.תודוקפ עוציב *
 םירוטקרידו םיצבק תרוצי *
 םיצבק לע הנגה *
 1זפזק-ב שומיש *
 תכרעמב םירחא םישמתשמ םע תרושקת *
 הדובעה תביבס תריפת *



 א בכ

 (₪6 תונרעמ

 םרוקה םש ץאפ 0 8 [םימי 5 |
 שרוקה רב םצ- 0 0 אש

 יללנ רואח .\'או8 תכרעמ לע ליעפמ תויהל דתעתמ רשא שדח \'א!5 שמתשמל דעוימ הז סרוק
 היצקרטניא ךרוצל \או< תכרעמב שמתשמל םישורדה םילכה תא גיצמ סרוקה

 .תכרעמב לועפת תולועפ עוציבל םישורדה םייפיצפסה םילכהו 061 םע

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 תכרעמל האיצי/הסינב *
 םיצבק תרוצי *
 םירות םע הדובע *
 םיטרסו םיקסיד םע הדובע *

 הומדקומ ח\ש'רד .יחרכה וניא לבא ,תלעותל היהי ןויסנ וא םיבשחמ תוכרעמב םדוק עדי

 ידי :עצבל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 ךטאאוזאה[ 588/86 -לו תכרעמל האיצי/הסינכ *
 םירוטקרידו םיצבק תריצי *
 םיצבק לוהינו הנגה *
 םישמתשמ םע תרושקת *
 םייוביג עוציב *
 תכרעמ תדרוהו האלעה *
 81611-ו הספדה ירות לוהינו הריצי *
 םיטרסו םיקסידב שומיש *
 תכרעמב תוליעפה ירחא בקעמ *

 צא ץגא6|טפוסז 811

 צל 0

 ג א₪\טצוטז תכרעמ לע תופטוש לועפת תולועפ םיעצבמש םיליעפמל דעוימ הז סרוק

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 \6וטצוטז לש הנכותהו הרמוחה יביכרמ =
 לוסנוק תועדוה לש חותנו האירק =
 \\א6!טצושז-ב םיקסידו םירות לוהינ <

 (ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 או 0 8

 :עצבל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 אא טוטצושש תכרעמ לש םינייפאמה תא ראתל *
 \א6וטצוטז תכרעמ לש הדרוהו האלעה תולועפ ראתלו עצבל *
 לוסנוק תועדוהל ביגהלו םגרתל ,אורקל *
 1180 ירקב לשו םיקסיד לש רובח *
 \\א6!טאושז-ב םירות לוהינ *
 וש ןאדא60 אא ₪1 (61) תוכרעמ ןיב ינוש ראתל *

 1061 אזו \\אסוטצוטז (00\.1) -ו

 א 6טצושז-ה תנכות לש תויצקנופה תא ראתל *
 0 אןאוסא 5 א ופא-ה הנבמ תא ראתל *
 \\06\טצוטז תכרעמב תויעב רותפלו תוהזל *
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 .תנכתמ לש םיסרוקה לולסמב יסיסבהו ןושארה וניה הז סרוק
 תא ןכו ,061 ךרד אופ תכרעמ שמתשמכ תנכתמל םישורדה םילכה תא גיצמ סרוקה
 .חותיפ תביבסכ תכרעמב שמתשהל ידכ םישרדנה םייפיצפסה םילכה
 שמתשהל םיכירצה וא \א8 תכרעמ תא ריכהל םינינועמה םיתנכתמל דעוימ הז סרוק
 .חותיפ תביבסכ תכרעמב

 הפשב תוינכות תביתכב ןויסנ ךירצ שמתשמה ,סרוקהמ תלעותה ברימ תא קיפהל ידכ

 .תיליע

 :עצבל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 דטחאוזא 1 568/68-לו תכרעמל האיצי/הסינב *
 םירוטקרידו םיצבק תריצי *
 םיצבק לוהינו הנגה *
 םישמתשמ םע תרושקת *
 (םישקמ ,םילובמיס ,םייגול תומש) הדובעה תביבס תריפת *
 תודוקפ יצבק תצרהו תביתכ *
 28806688-ב שומיש *
 תוירפס תריציו שומיש *
 ('ובו 5\ש\ץקזא6 , 2461א6 ,ילאוטריו ןורכז ,0א06855) הנכותה תביבס תא ראתל *

 :םילולסמ ינשל לצופ רשא \או5 \/דדזדדמ8 8 60%1א1גא05 1 סרוק תא םיפילחמ ולא םיסרוק >%

 תוכרעמ ילהנמלו םיתנכתמל

 (₪6 תונרעל
 רב
 םרוקה רב

 יללנ רואח

 תומדקו מ הושירד

 םידצי

 | - שפ 5צ5דתא גאע אעדשסתא אגאג6תאתאז]

 5% צ 0

 .תכרעמ להנמ לש םיסרוקה לולסמב יסיסבהו ןושארה וניה הז סרוק :
 .תשר/61טפונפ/רדוב בשחמ לש הביבסב תכרעמ להנל םירומאש םישמתשמל דעוימ אוה

 .תכרעמ לוהינל םייסיסב םילכ גיצמו ו/או: תכרעמב הדובעל שמתשמה תא ןיכמ הז סרוק

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 םישמתשמ תפסוה =
 הספדה תודובע לוהינו הרקב =
 םייוביג עוציב =

 בשחמ תכרעמב ןויסנ ילעב תויהל םיפתתשמה לע

 :עצבל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 דיטתאוזא 1 58 :8-לו תכרעמל האיצי/הסינב =

 םירוטקרידו םיצבק תריצי =
 םיצבק לוהינו הנגה =
 םישמתשמ םע תרושקת =
 תכרעמ תולעהלו דירוהל =

 םישמתשמ ףיסוהל <
 םייוביג עצבל - םיטרס להנל =

 תכרעמב םיכילהת להנל =
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 -0 ו

 םישמתשמל קפסמ סרוקה .תכרעמ להנמ לש לולסמל םיסרוקה תרדסב ינשה וניה הז סרוק
 בשחמ לש הביבסב תכרעמ לוהינל תולועפ עוצבל םישורדה תישעמ הכרדהו היצמרופניא
 .תשרו/610516/רדוב

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 םילטנמרקניא םייוביג עוציב *

 הנכת תונקתה *

 (א6פ) כמ66ז 60 א 10087708 0478858 םע הדובע *

 .תכרעמה תוחיטב לע הרימשל תויגטרטסאה תא גיצמ םג סרוקה

 :סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 אופ 5צ דדו אא ארס אא אגא 6 אד

 :עצבל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי טרוקה םויס םע
 םיטרסו םיקסיד ,םירות לוהינ *
 םירוזחשהו םייוביגה יגוס לכ עוציב *
 תכרעמ תאלעה תויצקנופ לכ עוציב *
 5צפא[גא-ו 401008א-ב שומיש *
 םירצומ תנקתה *
 (אסק) מתו 60160 סא א 858 םע הדובע *
 תכרעמב תויעב ןוחבאל רוטינומ עוציב *
 תכרעמ לוהינל תולועפ עוצבל תודוקפ יצבקב שומישו הביתב *

 (₪6 תונרעמ
 םרוקה םש

 םרוקה רב

 יללנ רואה

 תומדקו מ חושירד

 םידצי

 | םימי 5 | א 5צ9ךשא גאפ אטזשסהא אגא ג6אאד זז

 אג, צ - 0

 ילהנמל דעוימ סרוקה .תכרעמ להנמ לש לולסמל םיסרוקה תרדסב ישילשה וניה הז סרוק
 אשתשס אא וא/ו וגא6טפוטז תויצרוגיפנוקב תוכרעמ לוהינל םיארחאש תכרעמ
 לוהינ ללוכ ,תשר תביבס וא \\6!טפושז-ב תכרעמ להנל שמתשמה תא ןיבמ סרוקה

 דאון

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 א 50

 אוסאזסאזא6 =

 סת[ \א6פ אא אואד =

 :סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 אופ 5צ5דדא| אא אטרש אא אגא וא

 טגא/ץא!5 תכרעמ לוהינב תוחפל תחא הנש לש ןויסנו

 :עצבל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 אופ לש הנקתה *
 ג א6|טצושז-ב םיבשחמ לש הדרוהו הפסוה *
 שפ0ח6ו תשרל בשחמ לש הפסוה *
 58608" יעורא חותינו תלעפה *
 תשרו תכרעמ יעוציב ירחא בקעמ *
 תולקת ןוחבאו יוליגב עווס *
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 צל -.-0

 לש תויעב רותפלו ןיבהל ,תוהזל תושורדה תויונמוימה תא דמלמ הז םדקתמ סרוק
 .\א/\אופ תחת תועצבתמה תויצקילפאב ,םיעוציב
 לפטל תיללכ תרגסמ קפסל םגו תוילאוטקאו תויתימא עוציב תויעבב ןודל דעוימ סרוקה
 .םהב
 016 ,ןורכזה לוהינל םהב תשמתשמ \א8-ש םימתירוגלאה תא ריבסמ סרוקה

 .5660111א6 ןכו 5 קקזא6

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 /גא/\5 -ב ןורכז לוהינ =
 אח סאו 6 שס אאזא6 587 אדא =
 ג א/שאופ 60 501800186 =
 א/עא|5 1/0 5085צ5דא] =
 א 6401185 *
 אא5 דעאזאס תודוסי *
 אוסאהיסא שחזהה <
 08075 םיעוציב חותינל םיפסונ םילכ תריקס *

 לוהינב תחא ןויסנ תנש תוחפל ילעב תכרעמ ילהנמ תויהל םיפתתשמה לע
 (ליבקמ עדי ילעב וא) םיסרוקה לולסמ ירגוב תויהל ןכו תכרעמ
 אופ 5 גאס אשת א אאא

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 תויללכ תוירוסי עוציב תויעב ראתל *

 ,ןורכזה לוהינ םשל םהב שמתשמ \אא/\א!5-ש םימזינכמה תא ריבסהל *
 1/0 תכרעמ תת לוהינ ,690 569006

 תופצל ידכ צא!8 לש תויטרדנטסה תורשה תוינכות תא תוליעיב לצנל *

 תכרעמה עוציב לע חקפלו

 םיעוציב תויעב רותפלו רובל ,תוהול *

 (₪6 תונרעמ
 םרוקה םש

 םרוקה רבסמ

 יללנ רואה

 תומדקומ הושירד

 םידצי

 צג אטוטאזטז צא א.א אא

 צצ .-.0

 רפסמ םיפתשמ רשאב ,הליעי הדובע תטיש ראתמה \גא/+אופ תוכרעמ ילהנמל סרוק
 דדזמאאש] תועצמאב \/\א6וטצוטז .(61 84560) ריהמ 61 ץורע תועצמאב \גא יבשחמ
 .(אוזאמס זאחד:ףססאאפ6ד) אוז םהיניב בוליש וא (001. אאא \גא6וטצוש)

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 \\א6טפוטז לש הינבו ןונכת <
 \\א6וטצוטז לש לוהונ =

 /\%6וטצושז לש הנכותו הרמוח יביכר <

 (ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 ג א/ץא תכרעמ לוהינב ןויסנ ילעב אופ 575 גאס אששסהא או\א 0 אופאד וז

 :וניבי םישמתשמה ,סרוקה םויס םע
 ג א6וטצוטז -ה גשומ תועמשמ יהמ *
 גא6\טפושז-ב הנכותו הרמוח ביכר לכ לש דיקפתה המ *
 טגא6!טצוטז -ה תביבס תא ןנכתלו רוחבל *
 גאסטפוטז ךותל תוכרעמ תפסוהלו הינבל שורדה ךילהתה תא *
 לוהינ תולועפ עצבל *
 טע(טוטפושז תכרעממ םיקסידו םיתמצ קתנלו ףיסוהל *



 "ו

 טדועונ2[ןא6ס צאפ זת8ךטתפ5 [

 םצ -0

 סרוקה .ץגא/ץא! תכרעמ-ייולת םיעצמאל השיגל םיקוקזה ,םיסונמ םינתינכתל סרוק
 אא-דאוט-1םאה אץ-מ תורגש ,15)8, 551א| 88801685 -ל האירק ילהונ דמלל ןנכותמ
 .תויעדמו תוירחסמ תויצקילפא ץירהל ידכ ,םירחא םילכו

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 תכרעמ יתורשל האירק ילהנ *
 280688585 ןיב ןורכנסו תרושקת <
 םיצבקל השיגו הנבמ <
 םישמתשמ ןיב דוקו םינותנ לש ףותיש <

 ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 תחת תוחפל םישדוח השולש לש תישעמ הדובעו אופ ק08 280011805 <

 שגא/ץאופ הלעפהה תכרעמ
 60801. 6, 41680, 84516, 245041, 091%\א :תואבה תופשה תחאב הטילש *

 :םיתנכתמ רישכהל ןנכותמ סרוקה
 \גא//אופ תכרעמב םיבאשמב שמתשהל *
 תריצי ,זדאופא :תושקב עצבל ידכ 5%51או 58801685 -ל אורקלו רוחבל *

 ךותב םיעורא ןורכנס ,70088585 לש לוהינו הריצי ,601081.500ד10א
 םייגול תומשבו 51-ב שומיש ,1/0 עוציב ,/80685885 ןיבו

 ידכ 8א-דואופ-118848+-מ תורגשלו 581או 888%1085-ל אורקלו רוחבל *
 םירחא םינקתהלו םיפוסמלו /0-ב טולשל

 םינמז םואתו 2800685883 ןיב תרושקתל םילכב שמתשהלו רוצול *
 ילמיטפוא 1/1686 תריציל 11אאת-ה תויצפואב שמתשהל *

 (₪6 תונרעמ
 םרוקה םש

 םרוקה רב

 יללנ רואזח

 חומדקומ חושירד

 םידצי

 טדועונ21א6 ץאפ ץ54ך0805 |1

 צי. 0

 םושייו ןונכתל םיארחאה ,הנכות יסדנהמו םיסונמ תויצקילפא יתנכתמל דעוימ סרוקה
 לודג רפסמ לש ירלודומ םושייו עא ינייפאמב שומיש תושרודה ,הנכות תויצקילפא לש
 .תורודצורפ לש

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 (\6% 010, אא5ַ) טלפ/טלק תכרעמ תת <
 קס א ואזא6 5ד\אש תק טאו אוסה <
 5%6 תיירפס שומישב םיכסמ לוהונ <

 (ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 שומישב תוחפל םישדוח 6 לש ןויסנ ילעבו \דדו12זא6 \א|5 מאוד 1 <

 .סרוקב שכרנש עדיבו םילכב
 101%אא וא 6 תופשב עדי <

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 010 וא 865 ינייפאמב שומיש י"ע םיהובג םיעוציב וגישיש תורודצורפ בותבל +
 היצקילפאהו שמתשמה ןיב םיקשממ םושייל 5א/6 תוניטור לש םינייפאמב שמתשהל *
 5578 58001688-בו ₪11-ב שומיש י"ע הציר ןמזב ןורכזב ליעי שומיש עצבל *
 ירלודומ רוק תביתכ ןנכתלו א-ב ירלודומ ןונכתל םיטרדנטסה תא ראתל +
 885405 טחועה-ב שומיש י"ע שמתשמה תביבס ךותל תויצקילפא בותכל +

 1 \רדותד -הו 60 אס סאוהזאודדסא רדודה
 )5 1אפדא1 לש תונורתיב ושמתשיש תורורצורפ בותכל *
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 צ -0 +

 ןיינעתמש ימ לכל וא א!5 לש םינושה םיביכרמב הקימעמ הנבה קינעהל דעונ סרוקה
 .תכרעמה הליעפמ םתוא םינותנה ינבמבו םימתירוגלאב

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 ([אז:88טלז) הקיספו תופידע תומר *
 706855-ה לש םינותנ ינבמ *

 אופ לע םתעפשהו 5/505א לש םירטמרפ *

 תכרעמב תוערואמה ןיב ןורכנס *
 70685585 ןיב ןורכנס *
 ןגומ דוק לש הצרה *
* 5010 
 2800885 לש הקיחמו הרוצי *
 5+5דדאו סטאוק גאז 288 *

 :סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 דו 2זא6 או מא 1 *
 \/ג080 תפשב עדי ילעב *

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע
 םירחבנ םינותנ ינבמו םיביכר לש ןילמוג ירשקו שומישה ,ןכותה תא ראתל *

 .ץ\א/\או8 תכרעמב
 תא תרשל דציכ רוחבל ידכ ,םינוש םילכב \או8 תכרעמ תשמתשמ דציכ ראתל *

 תכרעמב םינושה םיעוראה
 תכרעמה יבאשמב \8 תטילש לע םיעיפשמ 5/565א לש םירטמרפ רציכ ראתל *

 50-ב שומיש ךות תכרעמב תולקת תופנל *

 (₪5 התונרעל

 םרוקה םש

 םרוקה רב

 יללנ רואזח

 הומדקומ תושירד

 םידצי

 [םימי 5 צאו זאדזא גז 11: אוטאוסצ אגא אא 0

 \אט .טצג אט 8

 צש 0

 או זאד:אאא15 [ סרוקל ךשמה סרוק

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 תכרעמה לש 0685588 םושי <
 168 תלעפה <
 \או5 תכרעמב ןורכז לוהינ <
 טלפ-טלק תכרעמ תת <

 \ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 אופ אדא 11 <

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 א -ב תונכתה תעב ןורכזב שומישה תא הנוכנ הרוצב להנל *

 [א/ג68 לש לוטיבו הלעפה ,הריצי ראתל =

 1/0 תכרעמ יביכרו םינותנה ינבמ תא ראתל *

 אוטה 2%0088508-ב עא|8 תכרעמ תכמות דציכ ראתל *
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 כ60-ב םימדקתמ םישומיש [ םימי 2 |

 לצנל םיעדוי םיטעמ ירה ,תוטושפ תוינכות תביתכל 001-ב םישמתשמ םיברש דועב
 תפשל 061 תא תוכפוה ולא תויורשפא .הפשה לש רתוי תומדקתמה תויורשפאה תא
 יאשונל תקהבומ הקיזב ,ןבומכ ,ןקלח .תולטמ לש רתויב בחר ןווגמל תיביטקפא תונכת
 תוינכות תביתכל םג שמשל הייושע 01 ךא ,המודכו םיבאשמב הטילש ,הלעפה תכרעמ
 דג חט 60%, :תונכת תפשכ 061-ב תובר תשמתשמ המצע לטיגיד .תויללב
 .תובר ךותמ תואמגוד 3 קר ןה 511שדדכסששא. 1)60-ו שאו5זאפדג 60
 םויכ 061 הווהמ ,יופינה תוטשפו תויצקנופהו תודוקפה רשוע ,הביתכה תוריהמ תוכזב
 רשפאת הפשה םע הקומע תורכה .ישילש רוד תופשב שומישל תיתועמשמ הביטנרטלא
 6, 86/1-ב רוחבל ףידע יתמו הב שמתשהל יאדכ םירקמ ולאב טילחהל ףתתשמל
 .המודכו
 .ץאא/ץא!8 תוכרעמב הנכות יחתפמלו תכרעמ ילהנמל דעוימ רנימסה

 :םיירקיע םיאשונ
 ₪61. תינכות לש ןוכנ הנבמ *
 םירוטקו לש היצלומיס *
 םדקתמ תוזורחמ דובוע <
 תוניקת תוקידבו טלק חותינ *
 (הגוצת תונוכתו 850328 ידוק ,608%08 םוקימב הטילש) ךסמה תונובתב שומיש *
 ןוניק תומר ,תורגש ,תויופעתסה :תוירלודומ <
 יופינ תוטיש <
 8+א18013-ב ןוכנ שומיש <

 ישעמ לוגרתבו תואמגוד לש לודג רפסמב הוולי רנימסה

 ₪61 תפשו \או8 הלעפהה תכרעמ תרכה

 (א₪6 תונרעמ

 רנימפה םש

 יללנ רואח

 תומדקומ חושירו

 [ םימי 4 | טאדפת5דגאפזא6ס צאפ אד תא:

 ה ג 6 א16א סט תתצןפש

 היהי ןתינש ךכ ,ץא8 הלעפה תכרעמ לש םימזינכמהו םינבמה תא גיצמ הז רנימס
 .ליעי ןפואב ןמשיילו תויצקילפא ןנכתל וא תכרעמב תויעב רותפלו ןוחבל ,גיצהל
 ,/א5-ב עריה תקמעהב םינינועמ רשא הנכות ישנא ,תכרעמ ילהנמל דעוימ הז רנימס

 :םיירקיע םיאשונ
 קאס 8 א תו <
 (611אַא) דומ ייונישל תודוקפ +
+ 008578 59 
 תובותכ םוגרתו ילאוטריו תובותכ יופמ <
 ילאוטריו ןורכז לוהינ <
 ימניד ןורכז *
 5611800118₪-ה תולועפ <
 206688 תקיחמו הרקב ,הריצי +
 0088885 ןיב ןוכנסו תרושקת <
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 -עאוג/זתרוזא 0סאאמ(הדסא

 מחוזא

 דוא זאדדאא 5

 וש סאאפדיגזזסא סואפא

 ואדי סס6דוסא זס 560 זאזא צאו ץ

 860 זאזא 5צ5דא] ש/386 ג כאוזא[8דיא\דדסא

 טאזא-/א!8-008 :החותפ הביבסב תכרעמ לוהינ

 זואזא/טזהוא הנכות חותיפ ילכ רנימס

 052-593373 :לטב המשרהו םיפסונ םיטרפ
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 טאזא טדועודןפ8 א 00 5

 א צץ 0
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 .טדח11ח188-בו תודוקפב ליעי שומיש רמלל אבה תיללכ טאזא תכרעמב יסיסב סרוק
 .תואזא ישמתשמל םג םיאתמו ,תיטרדנטס טאזא תביבסב םייקתמ סרוקה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 םיצבק לש לוהינו הרוצי .
 (\ז, 88ג65) הכירע תוינכתב שומיש .
 קזקטפ-ו 1והומ תרכה -

 511811. 5601/18 תביתכ

 תיליע הפשב יסיסב תונכת ועדיו יהשלכ בשחמ תביבס וריכי םיפתתשמה יכ ץלמומ
 יהשלכ

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 ריבחתה תנבה ךות תוליעיב \זאזא תודוקפב שמתשהל <
 םיצבק קזחתלו רוציל *
 (א5-ב וא) תורחא \אזא תוכרעמב םישמתשמל רשקתהל <
 8א16ו-לו 8א0א6800את-ל תודובע חולשל <
 אס1880110א8-בו קוקפ1אמ%-ב שמחשהל <
 תכרעמב תורגש עצבל מ"ע 511811 5081ק7% בותכל =

 חווה הונו
 םרוקה םש

 םרוקה רב

 ילרנ רואח

 תומדקומ הושירד

 םידצי

 גפצגא65פכ עאזא ץאססאגאא[אס

 (6-ב) תויצקילפא חתפל םיניינועמה 6 הפשב עדי ילעב טאזא ישמתשמל דעוימ הז סרוק
 .הלעפהה תכרעמ לש (5/59א/ 64115) תורש תוינכתל וארקי רשא

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 6 תוינכת לש היצליפמוק <
 םיצבק םע הדובע <
 008805 לש לוהינו הריצי <
 816א)18 -ב שומיש <
 5008818 -ו ?1ק -ב שומיש <
 891'א-ש 1/6 - םיססורפ ןיב תרושקת -

 ;(ליבקמ עדי וא) םיסרוק

 טאזא שדדטהדמפ 8 600 -
> 066 16005 0 

 < )280088889(.  םיכילהת תבור היצקילפא חתפל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 -היצמרופניא ריבעהל וא/ו םהיניב ןרכנסל מ"ע םימיאתמ 5צפחאו 64118-ב שומיש ךות
 הנוש תויצקילפא ןיב היצמרופניא תרבעהל םילכה תא םיפתתשמה וריכי ןכ ומכ .םהיניב
 ְי .תכרעמב



 םוקה םש | - טאוא אטדשסתאואס - שמ א 600אץוסשא\'וסא ₪₪₪₪<8ע

 ערוקה ו :םצ-002א-0 %

 יללנ רואת עדיה תבחרהב םיניינועמ רשא יהשלכ טאזא תכרעמב ןויסנ ילעבל דעוימ סרוקה

 .תרושקתה יאשונב

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 707/7-ל אובמ =

 160/12 לש לוהינו לוחתא =

 (611קאד גאס 5וזאפח) א[8 לש לוהינו לוחתא =

 1/0 ץג6₪5 לש לוהינו לוחתא =

 81אש 58801086-ה לוחתא <

 08-ה תרגסמב םימייקה םיתורשה רואת <

 שש6ץ לוהינו לוחתא =

 חומדקומ תושירד ליבקמ עדי ילעב וא) םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 טאזא/טזדפזא טדח ודומפ א 60א[גאש5 =

 יהשלכ \[אזא תכרעמ לוהינב עדי וא יוצר =

 םידי תרושקתה תא להנלו לחתאל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 .א8, צץ ואש, 068, ש6? :םיפסונה םיתורשה תאו ₪אזא תכרעמב

 , וחוה ב חונרע | טאוא
 [םיפי 5 | | -/ | עאזא + 6

 רצ

6% 6 
2% 

 תויצקילפא חותיפל תיעבטה הפשה יהוז ןכלו 6 תפשב הבתכנ \!אזא הלעפהה תכרעמ
 תורכהו ,האולמב גאז 6 תפש לש דומיל ,\!אזא םע תיסיסב תורכה קפסמ הז סרוק ,אוא-ב
 םניא רשא םינתינכתל ץלמומ הז סרוק .טרדנטסכ \!אוא ב םימייקה הנכות חותיפל םילכ םע
 .תורחא הלעפה תוכרעמב תויליע תופשב תונכתב ןויסנ ילעב םניה ךא 6 תפשו \אזא םיריכמ

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ן['בו

 אזא הלעפהה תכרעמ םע תיסיסב תורכה <
 םיצבק לש לוהינו הריצי
 (1זזז סא 1זאז אוגאטג] -ב שומיש

 (/1) הכירע תינכתב שומיש
 ו1אא-ו היצליפמוק תודוקפ

 .\אפ1 6 תפש <

 םירוטרפואו םינתשמ יגוס

 המירזה תרקב תודוקפ

 תויטמתיראו תויגול תולועפ

 81 6יטאש8-ו ץ(זא1ו:א8 ,תויצקנופ

 תוזורחמב לופיטו םיכרעמ

 יסיסב 0

 אוגא5 סא .. הנכת חותיפל םילכ םע תורכה =

 .יהשלכ תיליע הפשב תונכתב ןויסנ יוצר

 הליעי הרוצב 6 תפשב הנכת חתפל םיפתתשמה ולכוי סרוקה תמלשה םע
 .תיטרדנטס \אזא תביבסב



 תוחוהנב חונועצ| עאוא
 בימי 5 | טדועו2ןא6 טעזתוא ץגסא 6 םרוקה םש טוךדאזא 5צ5ך5א אגאספאפאד | [סימי 5 |
 אש צץ כ 0 םרוקה רב צץ. כ 0 ה

 .טוהווא הלעפהה תכרעמ תחת 6 תפשב הנכות יחתפמל דעוימ הז סרוק יללנ רואח וואו הלעפהה תכרעמ לש םיבאשמה לוהינל תישעמ השיג קינעמ הז סרוק
 עצבל ידכ תויטרדנטס תוירפסבו 5%519א/ 64113-ב שמתשהל רציכ דמלמ סרוקה .(8156) או[ רא \\א יבשחמב

 .7א06058%5 ןיב תרושקתו 80605505 תריצי ומכ תולטמ
 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןקב

 זמ %19+8א| הנבמו הלעפהה תכרעמ לע הריקס <
 םישמתשמו םיבאשמ לוהינ <
 תכרעמ תוחוד תלבק *
 םיצבק לש יוביגו הקוזחת =
 זמ 8צ דוא יוביג =
 תכרעמה לש הדרוהו האלעה <
 הרמוחו הנכות תנקתה <
 תכרעמה תלועפ לע חוקיפ *

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 הנכות חותיפל םילכ .

 םיצבק לוהינ =
 10 וע 0
 2₪000850%-ה תביבסל השוג

 2806088: ןיב תרושקתו לוהינ ,הריצי .

 אמו אדמס 80618588 ןיב תרושקת

 א(ליבקמ ערי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע חומדקו\מ הושירד 4ליבקמ ערי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 ואוטו חו א 60 5-ו 6 אט 6 06 הרובעב תוסנתה ישדוח השולש תוחפלו \!אזא/טהדאזא \דדוודדקפ א 60אואן\א8
 .טאזא 00 - וא .רחא טאזא -ב וא טזאזא -ב

 בורב שומיש ךות הליעי הרוצב הנכות חתפל םיפתתשמה ולכוי סרוקה םויס םע םידעי :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע

 ו ְק : תוצובקלו םידיחיל תואשרהה לוהינ ךות םישמתשמ תונובשח רוציל . .הלעפהה תכרעמב םימייקה םיבאשמה
 קסיד יחטש לש ליעי לוצינ ךות םיצבקה תוכרעמ תא להנלו תונבל .
 תיתטיש הרוצב םייוביג עצבל .
 הנכות ןיקתהל .
 שדח אאא ןיכהלו הרמוח ןיקתהל .
 תוחוד רציילו תכרעמה תלועפ לע חקפל .
 88081,00-ה ןונגנמב שמתשהלו תויעב תוהזל .



 תוחוחנ הונרעמו עאוא

 שודאוא 5צ5דתא םת6עתןצצ | סימי 2 |

 תכרעמה תוניסח תא רפשל םיניינועמה םיסונמ 011דַא תכרעמ ילהנמל דעוימ סרוקה
 .תוחיטב תויעב ןורתפל תונוש תושיג דומללו םהלש

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 תחטבואמ הדובע תביבס ןוגרא *

 החטבא תוינידמ תעיבק *
 םאזזגא6פס 56008 אוססשזפ -ב םילולכה םילכה לוצינ =

 .ליבקמ עדי ילעב וא) םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 סטאז דדו תדמפ 8 6005
 דהא 55 אאא

 תכרעמ ילהנמכ תוסנתה ישדח 3-61 .

 םילכה םהידיב ויהיו ,תחטבואמ תכרעמ ןיכהל םיפתתשמה ועדיי סרוקה םויס םע
 .רשפאה לככ םדקומ תוחיטב תויעב תוהזל תנמ לע םיצוחנה

 םרוקה םש

 םרוקה רבו

 יללנ רואח

 תומדקו מ תושירד

 םידצי

 [םימי ג | טוצתוא ץתתץסתאגא6שע אהאאסעאעאז

 יעוציב לש תויעבב ןיחבהל רציכ דמלל םיניינועמה םיסונמ תכרעמ ילהנמל דעוימ סרוקה
 ,םתוא רפשל ןתינ ךיאו םישלח תכרעמ

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 םנורתפל תומייק תוקינכטב שומישו םיליגר קובקב יראווצ יוהיז *
 תכרעמה יעוציב ירחא בקעמל םייטרדנטס םילכב שומיש *
 תיברימ הקופתל תכרעמה ןונווכו םייוניש עוציב *

 אליבקמ עדי ילעב וא) םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 דרוזא הד דפ 8 005
 טותרא 55 אגא 0 א

 תכרעמ ילהנמכ תוסנתה ישדח 3-6וו .

 תונשלו תכרעמב םיעוציב תויעב תוהזל םיפתתשמה ועדיי סרוקה םויס םע
 .רתוי תובוט תואצות לבקל תנמ לע םירטמרפ



 טאוא

 טעזפזא אתךשסתאןאס 5 \סימי ג |
 צ 0 ל

 ריבהל םינינועמו (100/1ק) יהשלב טאזא תכרעמ תרושקתב עדי ילעבל דעוימ סרוקה
 .01זִפִַא תכרעמב םימייקה םיפסונה תרושקתה יתורש תא

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 תשרה ךרד תכרעמ תונקתה עוציבל ₪15-ב שומישו לוחתא =
 (או5) 01881858 תונחת רובע 6118א1 588/88 תביבס לוהינו לוחתא =
 860683 תרגסמב םינתינה םיתורשה רואת =
 םזאס/1188100 588168 לש לוהינו לוחתא =

 תרזובמ הביבס תחטבאל א8888805 5880108-ב שומיש <
 5אא/ק-ב שומישו רואת *
 1 אז 588/108%-ה לוחתא =

 תשרב תוספדמ תרדגה *

 ליבקמ עדי ילעב וא) םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 טאזא טוזהדפפ 8 601 =
 והזא צפו אגא אאא =
 טאזא אטשסתאוא6 <

 :םיאבה םיתורשה תא להנלו לחתאל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 .תשרב תוספדמ רידגהלו ₪15, 15, םואס/דוטפוסס  א6אמשא05, אז אז

 ווחוהנב ור ו
 שרוקה םש

 שרוקה רבו

 יללנ רואח

 חודקומ חושירד

 םידצי

 8 אפ/טעדאוא 00 אאא

 צל -ָ-0

 תנכותב שמתשהלו ריכהל םינינועמה 5 תכרעמ ילהנמל דעוימ סרוקה
 .0111א תוכרעמל רשקתהל מ"ע צאו/טעיאוא 0סאא₪6ה0א

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 \א לע \ו5/טעדא 60אא%6וסא תנכת לש היצרוגיפנוקו הנקתה
 .זץק-ו ךיזזואץ תרטמל

 ./א8-ב םיצבקה תכרעמל א8-כ 0/1118 תכרעממ השיג תורשפא תרדגה .

 .א8-כ תורחא תוכרעממ השיג תורשפא םע /א5 תחת ונאזא זז 8181א| תרדגה .

 יאשונב ןכו ,\\א8 תכרעמ לוהינב עדי ילעב תויהל םיפתתשמה לע
 .(א8-ו 10/1 רקיעב) (!אזא-ב תרושקת

 - .שאופ/טיאזא 00אאט0חסא תגכות תא ןיקתהל םיפתתשמה ועדי סרוקה םויס םע
 ,טותואא-ו 66 ןיב תפתושמ הדובע תורשפאמה תונושה תוביבסה תא תונבלו



 וחוה הונרעמו טאוא
 סת6ת 6% סיסי 2 |

 א 0 0%

 ₪006 ןיקתהל םיניינועמה ((א5-ב) 280ח6ו תביבס ילהנמ/ישמתשמל דעוימ סרוקה
 .וב שמתשהלו זזהיאא תחת

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 ינורטקלא ראודו םיצבק תרבעה ,אפאוסדו /061א-ל 08006/01778א-ב שומיש =
 :סמ6ח6/0118א לש יסיסב לוהינ =

 תיסיסב היצרוגיפנוקו הנקתה -
 אסק-ב שומיש -
 אוסאחיספזא6 -
- 580087 

 66/1 ד 6 וש =

 ₪606 סרוק ירגוב תויהל םיפתתשמה לע ןכלו 08006ו דמלל רומא וניא סרוקה
 הלעפהה תכרעמב שמתשמ תמרב יסיסב עדי שרדנ ןכ ומכ .(ליבקמ עדי ילעב וא) והשלכ
 .(רחא טאזא וא) טא

 עצבלו שמתשהל היצרוגיפנוק עצבל ,ןיקתהל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 מסתו דזא-ב אסא 16

 תומדקומ חושירד

 [פיסי ג | חודפוא ואדפאא 5

 606/78 תמרב (1הואזא /4 הלעפהה תכרעמ לש הלועפה תונורקע תא דמלל אב הז סרוק
 ילעב םירחא םישמתשמו םיתנכתמ ,תכרעמ ילהנמל דעוימ סרוקה .500₪6₪ 6008 אללו
 .תכרעמב ןויסנ

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 ןורכיז לוהינ *
 םיסטורפ לוהינ *

 ן/0 *
 םיצבקה תכרעמ "*

 800%81%-ו 126 - תרושקת *

 תכרעמ לוחתא *

 אדרי *

 שאח שא6, טדדוו2זא6 טודוזא אסא 6 .(ליבקמ עדי וא) םיסרוק

 יביכרמ תא תינורקעה המרב ראתל םילגוטמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 .םתלועפ ןפואו םינושה הלעפהה תכרעמ



 וחוה הונרצמו טאוא
 םימי פ | זאדתספט6דזסא 70 560 טא]זא צ5ךםא צ םרוקה םש שס אד גדזסא סצאתא [טימי 5 |

 % צד .0 שווקה רבא 0

 הרמוחה תריקס ללוכ סרוקה .386 תביבסב אזא הלעפה תכרעמב יטיסב סרוק והז יללנ רואח תינושאר תורכה הווהמו (א1זק5) 0מ636ז0ו0ח גוסמ הדובע תנחת ילעבל דעוימ סרוקה
 ,םיצבקה תכרעמו תודוקפה לש ישעמ דומיל ןבו ,הלעפהה תכרעמ תביבסו חותיפו תכרעמ לוהינ תויצקנופ םעו אא הלעפהה תכרעמ םע ,תונולחה תביבס םע
 1 .תויסיסב הנכת

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 םיצבק לש הכירעו לוהינ ,הריצי *
 11812-ב שומיש =
 םישמתשמ ןיב תרושקת +
 811511-ה תביבסב תונכת =

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 תונולחה תביבס תמאתהו תכרעמל הסינכ
 שאזא-ב םיצבק לש לוהינו הריצי =

 קסיד יחטש לוהינו םירצומ לוחתא
 םייוביג =
 6-ב הנכת חותיפל םילכ תרכה =

 0118אַז-כ תרושקתב שומיש

 תונכתב ןויטנ וא/ו םיבשחמב יסיסב ערי יוצר תומדקומ חושירד .6 תפשב יסיסב עדיו יהשלכ הלעפה תכרעמב יסיסב עדי יוצר

 של תויטיסב תודוקפ עצבלו תכרעמל טנכהל םיפתתשמה ועדיי סרוקה םויס םע ידי לש ליעי לוצינ ךות 6 תפשב הנכת חתפל םיפתתשמה ולכוי טרוקה תמלשה םע
 .הליעיו הנוכנ הרוצב תונוש תויצקילפא תלעפה וא הנכות חותיפ תוקחורמ תונחתב וא תימוקמה הנחתב םיבאשמה ראשו תונולחה תביבס | =
 .תשרב תורושקה =
1 



 ווחותנב הונרעמו טאוא
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 םדיקפתש םישמתשמל תבחרומ הרוצב תכרעמה תלועפ תונורקע תא דמלמ הז סרוק
 םיבאשמל השיגה תא חטבאלו םיעוציב רופישו בקעמ עצבל ,וזכ תכרעמ להנל
 .םינותנלו

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 פיש 2 הרמוחה לש הנוכנ היצרוגיפנוק =
 7 הנכות תנקתה *
 םיימוקמה םיכרצל תכרעמה תמאתהו ןונווכ =
 תכרעמ לוהינ לש תויתרגשה תולועפה עוציב =

 תכרעמ תחטבא לוהונ =
 ןנוקיתו תולקת יוהיז =

 (ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 חומדקומ חושירד זאדדוססט6דדסא דס 500 55 ץ

 הרוצבו תוליעיב 560 אזא תכרעמ להנל םיפתתשמה ולכוי סרוקה םויס םע
 ידני .תחטבואמ



 תוחותב תונרעצו טאוא

 אזא - עא! - 005 :החותפ הביבסב תכרעמ לוהינ [ םימי 4]

 תוכרעמ ןיב םיצבק וא/ו םיבאשמ ףותישב םירושקה םיאשונב דקמתי הז רנימס
 .תומגדה לולכיו ,ןהיניב תורשוקמה תונוש הלעפה
 .צאופ - טאזא - 008 תביבסב תכרעמ ילהנמל דעוימ רנימסה

 :רנימסב םידמלנה םיאשונה קב

 800 טאזא ו *
 'דספ/ןש 88801088 08 שופ *
 אז *

 תאזןוש0₪א5 לוהינ *
 (וא0אומסואא,10715) הדובע תונחת *
 םיפוסמ יתרשו תוספדמ ףותוש *
 א

 תרזובמ \!אזא תביבסב םייובג לוהינ * :

 רנימםה םש

 םרוקה רב

 יללנ רואח

 תומדקו א תושירד

 םידצי

 טאזא/טעז'פןא הנכות חותיפ ילכ רנימס

 ,תובר טאזא תוכרעמב םימייקה הנכות חותיפל םילכה ףסוא תא רתאל האב הז רנימס
 .ררדנטסל תומאות \!אזא תוכרעמב םימיילה םישדח םילכ - ףסונבו

 :רנימסב םידמלנה םיאשונה ןיב

 :תוירפס לוהינ *

 8605, \/תאז1מ, אזגא , כוקש
 :תוינכת חותינ *

 ווא, עס, 600% ואסזאד
 ?ץאססאאאו אסזהוא6: 66 קנז 60

 :תוינבת יופינ *
 ספא אסמא, סאסמ

 פס 6-8 *

 .ןפואב שמתשהל םינינועמה 6 -ו אזא -ב יסיסב עקר ילעבל דעוימ רנימסה
 .(אזא -ב הנכותה חותיפ ךילהת תא דסמלו לעייל מ"ע ל"נה םילכב

4 

0 

4 

92 
 א
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 הוושקהו הוזשר

 ואז אסמ6דוסא דס סהדג 6ס0אאשאו6אדזסא | םימי 3 |

 צ ---0 שש
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 םידיתעה ,םיבשחמ תוכרעמ ילהנמלו םינתינכותל ,תוכרעמ יחתנמל דעוימ הז סרוק
 יטרוקל אובמ וניה סרוקה .תשרב םיבשחמ רפסמ תוללוכה תוכרעמ םע דובעל
 .רתוי םימדקתמ תרושקת
 .םינותנ תרושקת תוקינכטל יללכ אובמל קוקזש ימ לכ ןינעל סרוקה לוכי ,ןכ ומכ

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 תשרה יביכר =

 םימדומ =

 םינותנ תרבעהל גותימ תוכרעמ =

 תשר תויגולופוט =

 תונוש תשר תורוצת תריקס <

 17ד188א₪ז- תימוקמ תרושקת תשר רואת =

 1617א1-ב תשר יביכר תריקס <

 יסיסב עדי םיפתתשמל תויהל בייח סרוקהמ תלעותה ברימ תא קיפהל תנמ לע
 .בשחמ תוכרעמב

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע
 םינותנ תרבעהב םירושקה םיחנומו תוסיפת ראתל <
 םימדומב רושיק תוקינכט ראתל <
 תותשרל םילוקוטורפב תונוש תוסיפת ראתל <
 תונוש תשר תויגלופוט ראתל <
 תברועמ הביבסבו 16141 תביבסב תרושקת דויצ תריחבב עייסל =

 םרוקה םש

 םרוקה רבסמ

 'ללנ רואח

 הומדקו מ חושירד

 םידעי

 ם56061-\\גא 806 א \ אאא(

 םצ- 0

 םיבוועמה תוכרעמ יחתנמלו םינתינכותל דעוימו 6:)1ח6ו-/גא תונוכתב קסוע הז סרוק

 .(\א/\א תוברעמב תכמתנה תונכת תפשב םישמתשמו חותיפב

 .תשרב תישעמ הדובע ןמזב 060₪-ב שומישה תולק תא שיגדמ סרוקה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 ט6ח6-\\א לש תודחוימ תונוכת <
 0ח6-\!\א תונכית <

 .קחורמ ץבוק לא השיג תוקינכט .א
 01. תועצמאב ד45א-10-דג8א תרושקת .ב
 תונכית תפש ךותמ הפוקש תרושקת .ג

 םייטרדנטס םילכב שומיש -
 תכרעמ יתורשל האירק -

 תונכית תפש ךותמ הפוקש אל תרושקת .ד
 תכרעמ יתורשל האירק -
 יגול רשק תמקה -
 הקיספ תועדוה -

 אשתשסתא 081801 תרדגה .ה

 (ליבקמ עדי ילעב וא) םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 זאתוספטסחסא דס אז 60אואוטאוסאזוסא *
 תדוול1א6 או קאט 1 *
 תיליע תונכת תפשב עדי ילעב *

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע

 8606ו-טגא תועצמאב תוינכות בותכל +
 .תונושה תונכיתה תוקינכט רואל ,תרושקתב םיברועמה םיכילהתה תא ראתל *



 תוועקהו הושר

 םרוקה םש אעזשסתא אגאג6פאפאד זו :םימו 5 |

 םרוקה רבטמ צץ - 0

 יללנ רואח תשרה ללבב וניה ןוידה סרוקה תרגסמב .תשר לוהינ יסרוק תרדסב ינשה וניה הז סרוק
 ובו יביטרטסינימדאה רושימה :םירושימ ינשב להנתמ סרוקה .דדובה תמוצה טבמב אלו
 רופיש לע דקמתמ ןוידה וב ילועפתה רושימהו ,היצטמוקודו תוינידמ יאשונב םינד
 דעוימ סרוקה .תשרה לש הריהמ תוששואתהל םילכ ,תורידח תעינמו החטבא ,םיעוציב
 וא םילהנמ םדיקפת תרגסמבש תוכרעמ יחתנמו תותשר ילהנמ ,תוכרעמ ילהנמל
 .תרושקת תותשר תביבסב םיטקייורפ םיננכתמ
 .תרושקתה תותשר יגוס ןווגמל םיטנוולר ןכלו םייללכ םניה הז סרוקב םיבר םיאשונ
 606 תרושקת תשר תביבסב הדובע לע תוססובמ סרוקב תוישעמה תואמגודה
 .\גא/שאו8 הלעפהה תכרעממו

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 תויצרוגיפנוק יגוס * תשר לוהינ לש םייח רוזחמ <
 תשר ןונכת תונורקע * תשרה להנמ תומישמ תריקס <
 תשרה יעוציב רופיש תלוכי * \\א-ל 1.\א לוהינ ןיב םילדבה *
 תשרה תחטבא יאשונב ןויד * תשרב םיתמצ םושיר <
 תולקת רותיאל םילהונ * אטורשסהא 11817 סא <
 תשרה יופימ *
 תשרהמ תוחודו עדימ תלבק *

 הומדקומ חושירד -ישעמהו יטרואתה-וידדצ ינש לע סרוקהמ תלעותה אלמ תא קיפהל תנמ לע
 :םיאבה םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 פאג-ה תרוטקטיכרא *
 אטתשסאא או\אה 0 אוטאד ז *

 .וללה םיסרוקב םידמלנה םימוחתה לכב ישעמ ןויסינ ילעב וא

 ידני

 | םימי 5 | אתזץשסתא אגאג6תאץאז]

 א ץצ-- 0

 ויהי רשא ,תוכרעמ יחתנמו םיתנכתמ ,םיבשחמ תוכרעמ ילהנמל דעוימ סרוקה
 .פ86ח6-ץגא תכרעמ לע חוקיפבו המקהב םיברועמ
 9606 תכרעמ לש לוהינבו הנקתהב קסוע הז סרוק

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 תויצרוגיפנוק <
 (הדרוהו האלעה) 606 תנקתה +
 א67-ב שומיש +
 תשר תולועפ תרקב +
 'אסטמ1810071א0-ל םילכ <
 תשרב עדימ תחטבא +

 .(ליבקמ עדי ילעב וא) םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 זאתוספט6דסא דס אז ססאואוטאוסאהסא *
 אופ 5 8 ארעסהא אאא ו *
 :סרוקה ירגוב תויהל יוצר סרוקהמ תלעותה אולמ תא קיפהל תנמ לע *
 כוטסתשו-\אא 00 וז

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע
 סח תשר רידגהלו ןיקתהל <
 תשר תריגסו לוחתא יכילהת םשייל <
 םינוש 8006 ילכב עדימ תחטבא יאשונ םשייל -
 פסחו תשרב הרקבו חוקיפ תולועפ עצבל <



 4 וורו
 שרוקה םש

 םרוקה רב

 ע\א/ץפז-ץג6א ד 5 וזואס ןאדטת6סאאתסד
// 0+ 

 יללנ רואז תונמ גותימ תשרל \\א יבשחמ רוביח םירשפאמה םימוחתה ןווגמב הנבה הנקמ סרוקה
 .158\א₪ז תמגוד (050א)

 ךרד גא יבשחמ תשר תלעופ םנוגראבש תוכרעמ ילהנמו תותשר ילהמל דעוימ סרוקה
 ט\א תביבסב תרושקתב םיטקייורפ יננכתמל סרוקה דעוימ /אא/951 .רצומה תרזעבו 50%
 ./81 תרזעב שגא רוביחל םיכרדה תא ריכהל םינינועמה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 \א/281 רצומב תויורשפאה ןווגמ תרכהל םילכ ןתמ *
 ט\א/281 תחת הדובעל היצרוגיפנוק תינבו הנקתה *
 ט\א/2%] לש תשרה לוהינ ירצומ ךותמ הרקבו חוקיפ *
 88 ךרדו עגן ךרד א.29 רשק תמקה <
 א.29-ו א.25 םילוקוטורפל /\א/51 יתוריש ךרד הנכת תביתכ *
 007868 1951%-ב שומיש ךות תשרב תולקתו תויעב רחא בקעמ *
 ןנורתפל ךרדהו תוינייפוא תויעב יוהז =
 \//081 לש םיירקיע םינותנ הנבמ יוהז <

 (ליבקמ עדי ילעב וא) םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 280א-ה תביבס לש תיללכ הרכהל א.25-ב דוסי סרוק .
 אט תשסהא אגא 0 מאומאדז סרוק

 גא תביבסב תיליע הפשב תונכתב עדי .

 ודו 2וא6 אופ תשא 0885 1 סרוק .

 הומדקומ תושירד 6ח6-\\א ק8068אואוזא6 סרוק ירגוב יוצר .

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע
 \גא/051 תא ןיקתהל .
 .םינושה תשרה יביכרמ תא רקבלו חקפל .
 תולקת יוהזל םילכ ליעפהל .
 /\א/981 ךרד תרושקתל הנכות בותכל .
 ט\א/?%1-ב םילבוקמה עדימ תחטבא ינונגנמב אצמתהל .

 - ' . - - . זז

 אץזץשסתא/טמ6השו ת6אןךצ

 צי צ -.-0

 םמושויל םיישעמה םילכבו תותשר תחטבא לש םייטרואית םיאשונב ןד סרוקה
 ,תשרב תוכרעמ רוביחב םינוכיסה םירקסנ תיטרואיתה תרגסמב .6:)1חשו-(\א תשרב
 .תחטבואמ תשר תגשהל םיעצמאו תוטישה ,תותשר תחטבא להונ םינודנ
 קפסל תנמ לע 806ז-\\א-ב םימייקה הנכותה ילכ םינודנ תישעמה תרגסמב
 םיפוסמו :הזּזמאאזה" תימוקמ תשר תחטבאל םילכ ,תשרה תחטבא יאשונל תונורתפ
 .דטאאוזא 1. 8018/888-ל םירבוחמה
 יחתנמ ,בשחמ תודיחי ילהנמ ,תותשר ילהנמ ,םיבשחמ תותשר יננכתמל דעוימ סרוקה
 תחטבא אשונ תא ריכהל םיניינועמה םיבשחמ תרושקת םוחתב עוצקמ ישנאו תוכרעמ
 .טרפב 086ח6ו-ש\א תביבסב ושומימו ללכב תרושקתה

 :טרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 תשרב םינוכיס תרדגה <

 הנפצה תוטישו הנגה ינונגנמ רואת <

 שמתשמה יוהזל םינונגנמ <

 החטבא ילהונ +

 תשר תחטבאל םיימואלניב םיטרדנטס <

 8606 תשרב םיתמצל השיג תולבגה =

 8606ז 61%]08 לע תונגה <

 החטבא ,הנגהל תשר חוקיפ ירצומב שומיש +

 דיקאאוזא 1 ₪5\50-בו דד1שאזד תשרב החטבא יאשונב לופיט *

 :סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע ,סרוקהמ תלעותה אולמ תא קיפהל תנמ לע
 .(ליבקמ עדי ילעב וא) וא וססטסדוסא דס סאזג 60אואוטאוסאסא
 תא ריכהל םיפתתשמה לע ,ימושייה קלחהמ תלעותה אולמ תא קיפהל תנמ לע
 .הבש לוהינה ידדצ לע תכרעמ
 (ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 וא תוספטשחסא זס אז 60אואוטאו6אזוסא <
 אטרש אא אגא 0 א <
 כטסה6ש/\\א 066 <



 - הו ב(
 םרוקה רב סימונה וא דס סא 0 םרוקה םש

 , יפ לע ,16//וק-ב םימשוימה םילוקוטורפהו תויגטרטסאה ,תוסיפתה תא רקוס סרוקה יכרנ רואה
 ֶּ תותשר יתנכתמו ילהנמל דעוימ סרוקה .תוחותפ תוכרעמ תביבסב םויכ לבוקמה שומישה
 .םינוש םינרצי לש תוכרעממ תובכרומ רשא ,תרושקת

 :סרוקה ירגוב וא םינותנ תרושקתב יסיסב עדי ילעב תויהל םיפתתשמה לע חומדקומ הושירד
 .זארדוססט6נסא דס אז 60אואוטאו6אזוסא

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע ידי
 .תוחותפ תוכרעמ תשר לש תונוכת ראתל
 ,וחוטזחש| תרוטקטיברא לש םילוקוטורפו תונוכת ,תויצקנופ ראתל
 :ס/ןץ ילוקוטורפ לש תונוכתו םידעי ,תויצקנופ ראתל

 וא ח:אאט ץאסזס60ו וש .
 זאודואאוה 60 אווה אוג 00

 ואש אז שאו אסד 00 וכ
 | "אג אפאוופפוסא טסאדואסו אסד
 1 אוק אות סהא אגא אסא 000(
 "הז אה" אסוס
 זי דואג אפו ץאסדיסס0 (וד)



 ווושקהו חוזשו
 םרוקה םש שא דושסאאא ץסא ץאא א 00% (ץ68ג) .םימי 5 |
 םרוקה רבטמ 0 3%

 ילננ רואח תשרל םירבוחמ ?6%-ה רשאכ בשחמ ךותמ 26% לוהינל רצומ וניה קא65
 םידתעתמה וא םיליעפמה תותשר ילהנמלו תוכרעמ ילהנמל דעוימ סרוקה ח1תאשז
 וא 0 יבשחמל 588/98-כ שמשיש ו/גא/(א!5 תכרעמ ךרד הלהנלו 26% תשר ליעפהל
 ךות 20%%-ה תא גיצמ סרוקה .א5-005-ו ט\א//א!5 תוכרעמ לוהינב עדי ילעב םהו
 .לוהינו לועפת ,הנקתה ימוחת דומיל

 :סרוקב םידמלנה םיירקיעה םיאשונה
 עדדומתאטז תשרל 20 רוביח <
 558/88-ה דצ תנקתה +
 ורובע היצרוגיפנוקה תעיבקו 6118אַז ושסאא5ד\10א-ה תנקתה *
 6118א1-ה לש 8007 יכרוצל קחורמ קסיד תנכה +

 םידויצ רובע הספדהו היצקיליפא יתורש ,םיפתושמ ,םייטרפ םיתורש תריצי
 קאזדוושסאא5 תרגסמב םיכמתנה

 םיקסידו םיצבק לוהינ *
 עדימ תחטבאלו השיגל תשר תודוקפב שומיש

 דקתאוזא 1 ₪אוטז.\0פ-ו ,ראוד ,םיצבק תרבעה עוציבל 08606ז-.205-ב שומיש +
 א11א0חאפ תכרעמב תולקת רותיאל םילכ תרכה

 תומדקומ תושירד (ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 צא 5צ דאו אגא 6 א16אד ] *

 אטתשסתא אג\אג6מא[אאד | *

 18-005 תחת 26 תוברעמ לועפת תרכה *

 םידצי

 'םומו 5 | ואאאואהו או א
 ל .-.0

 םתדובע תביבסבש ,םיסונמ םישמתשמו תוכרעמ ילהנמ ,תוכרעמ יחתנמל רעוימ סרוקה
 ,תוספדמו הצק יפוסמ רוביחל רושיק יעצמאכ םיפוסמ יתרש דיתעב ולעפי וא םילעופ
 .םהיגוסל םיפוסמה יתרשב םשייל ןתינש תויורשפאה ןווגמ תא ריכהל םיניינועמה

 :סרוקב םידמלנה םיירקיעה םיאשונה
 םיפוסמ יתרש לש תויצקנופ +
> .7801060 1.01 
 הנקתה <
 םיימינפ םינותנ ינבמ תרכה <
 םינותנה תמירז ןפוא דומיל +
 תוספדמלו םישמתשמ יפוסמל םיקשממ תררגה +
 גו ללוכ ,תוירקיע לוהינ תויצקנופ +
 תולקת רותיאל תויסיסב תוקינכט =

 .(ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 א דרעס הא וא אא

 :םילגוסמ ויהיש ךכ םיפתתשמה תא רישכי סרוקה
 םיפוסמ יתרש ךרד הדובעל תויורשפאהו םידיקפתה תא ןיבהל *
 םיתרשה תנכות לש תוקידבו תונקתה עצבל *
 תדחוימ הדובע תביבס םישמתשמל רידגהל +
 הרקבו חוקיפ םשל תושורדה לוהינה תויצקנופב שמחשהלו ריבהל +



 ודימ לוה'נ הובר
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 עדי לוה'1 הוכרע ל

 צו צב 0 םרוקה רבסמ םצ-- - --0 א

 תרגסמב .808 יעוציב לע םיעיפשמ רשא םינותנ יסיסב לש יזיפ ןונכתב דקמתמ הז סרוק יללנ רואח סיסב אוהש %08/\א5 םינותנ סיסב לא תשגלו רוציל ,ןנכתל דציכ דמלמה ,יסיסב סרוק
 תקוזחת ,תומושר םוקימ רחא בקעמ ,םיעוציב לע הרקב םירשפאמה םילכ רוקסנ סרוקה שמתשהל םידעוימ רשא ,םינותנ ידסמ ילהנמלו םיתנכתמל ,דעוימ סרוקה .יסחי םינותנ
 .םינותנה סיסב תקוזחתל תורש תוינכות רפסמ ןכ ומכ .תוליענ תרקב ,םינותנ סיסב .%%6/808-ב

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 אמ לש ימינפ הנבמ + \גא א08/%א6 תביבס *

 םינותנה סיסב לש םירטמרפ = תותליאש *

 םיעוציב רופישו ןונוויכ = םינותנ תקיחמו ןוכרע ,ןוסחיא *
 5%28101-ה ןונגנמ * םינותנה סיסבל תשגל ידכ תוינכתב שומש *

 0?א[288-ה יטלפ תאירק *
 םיסקרניא *
 םירוזחיש *
 םינותנ סיסב לש יזיפ ןונכת =

 (ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע חומדקומ חושירד \ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 צא = אופ עס 28061865 סרוק *
 א םע הדובע ישדוח רפסמ < הנבמו יסחי לדומב םיגשומ ,םינותנ סיסב לוהינב םייסיסב םיגשומ *

 טושפ םינותנ סיסב
 תיליע תונכת תפש *

 :םיפתתשמה ולכוי סרוקה תמלשה םע ידני :םיפתתשמה ולכוי סרוקה תמלשה םע
 םיצבק בר םינותנ סיסב םיקהל * %0\/08 םינותנ-סיסבמ םינותנ קוחמלו ןכדעל ,ןסחאל ,תותליאש גיצהל <
 םינותנ סיסב לש יזיפ ןונכת עצבל + 801 תודוקפ תוצבושמ תוינכות בותכל <

 םיטקדניאב הליעיו הנוכנ הרוצב שמתשהל *
 ₪ יעוציב רפשל *

1 



 ודימ לוה'ג חובר
 םרוקה םש 08 תי
 םרוקה רבטמ :ץ- 4 0 ל
47 . 7% 

 יִללנ רואח קוס יספטב תושמתשמה תוינכות חותיפלו םיספט ןונכתל םילכה תא גיצמ סרוקה
 ,הריצי ,ספוט חותיפל םיבלשה תא רוקסנ סרוקה תרגסמב .םינותנ גיצהלו טולקל ידכ
 םינותנ תלבקו תרבעה ,תוינכותב 080/05 יספט בוליש ,םיספט לש הקיחמו הבירע
 .תויצקילפא יתנכתמל דעוימ סרוקה .ספוטל תינכותמ

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 ךאו8-ו 8988 דיתעו רצומה תיגטרטסא *
 םיביכרו םיגשומ - רצומה תרוטקטיכרא *
 ספ0וסח5 םע היצקילפא חותיפ *
 טושפ :08א/ תריצי *
 (?0₪) חותיפה תביבט תרכה <
 [₪0-ה תפשל אובמ *
 [ק0ז-ה תפש *
 ?08%%ו-ל היצקילפאה תינכות ןיב קשממ *
 שמתשמה קשממ לע הרקבל תומדקתמ תויצפוא *
 הצרהל םיביכר תריצי *
 80085 םע היצקילפא חותיפל ץלמומ לדומ =
 86/סחוו םע הדובעו בוציעב תויללכ תוצע *

 חומדקומ הושירד (ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 אופ סת 0055 סרוק *
 יהשלב תיליע הפשב ןויסנ ילעב *
 סרוקהמ תיברימ תלעות תקפהל איבי םיספט ןונכתל םילכב םדקומ עדי *

 ידי :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע

 םיספט ךורעלו רוציל *
 רוקמ תוינכותב 086/סחזו5 יספט בלשל *

 | םימי 5 | 6
 םצ .-.-0

 וסוסב יתנכתמו ילהנמ ,(5ו'51ראו אוגאא6₪8%) בשחמ תוכרעמ ילהנמל דעוימ הז סרוק
 ;הרדגהב קוסענ הז סרוקב .יזכרמ םינותנ ןולימ םע הרובע םימשיימה לכלו םינותנ
 .םינותנ יסיסבו םימושיי לש חותיפ תביבסב 61/8050אץ-ב שומישו לוהינ

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 ?םינותנ ןולימ המל *
 םינותנה ןולימ תואסריג ןיב תומיאת *
 (60/887081108 םושייב םיגשומו םיחנומ) 60-ה תסיפת *
 ןולימה הנבמ *
 םושייה חותיפ ךילהתב ובולישו ןולימה ןונכת +
 ןולימה תוחיטב *

 (808/%א5-ב עדי סיסב לע) ןונוויכו הקוזחת <
 תוריש תוינכות *

 אליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 אופ יס 00 =
 תיליע הפש +
 םינותנ לוהינ תוסיפתב יללכ עקר *
 ₪8/א6-ב עדי יוצר *



 וד'א לוה'נ הוכר ל

 685 גץקק1167ז10א5 כפטע1סץאפאז

 צד -- -0 רה

 הז סרוקב .40א5 תחת םיצרה םימושיי לש יוניש וא המקה ,לוהינב םיקסועל דעוימ סרוקה

 ,\וטזהדשז ש 8ד:ק ך\8א5 ,םיטירפת תריצי .(גא/ג6א|5 תרזעב םימושיי חתפל דציכ דמלת

 .םימושיי לוהינו \6א5 לש רזעה תוינכותב שומיש

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 46או5/אכ -ו \6א65 תסיפת *

 םיטירפתו תומישמ ,םושיי תריצי *

 תומישמב תואיגש יופינ *

 הדובע יחטשמ תרדגה *

 ליבקמ עדי ילעב וא) םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 אופ קס 2005 *
 תיליע הפש *
 8% וא 808-ב עדי *

 םרוקה םש

 םרוקה רבו

 יללנ רואה

 תומדקומ חושירד

 ידי

 תא 1

 ל ץץ 0

 םילכה לכב ףתתשמה תא דייצמו וגא//11/ -ב חותיפה תונורקע תא ריבסמ הז סרוק
 רמוחה לש ישעמ לוגרית ללוכ סרוקה .ותרזעב םינותנ דוביע תוכרעמ חותיפל םישורדה
 .בשחמ תועצמאב דמלנה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 סופיט-בא תינבל םילכ *
 תכרעמה תמירז ךילהת *
 401 תונכתה תפשב שומיש *
 תוינוציח תוינכתל רושיק *
 אפמ/א8 םניאש םיצבק םע הדובע +
 תורש תוינכת *

 ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 אופ סה 001 \1אוקהפ סרוק <
 .םיילאבט םינותנ יסיסב לוהינב ליבקמ עדי וא ₪0 1 סרוק ץלמומ =

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע
 םינותנ סיסב םיקהל .
 תוחודו םיכסמ רוציל =

 םיטירפת רוציל <

 םושייה תמירז לע טולשל <
 תוינוציח תוינכתל א\1ז/ םושיי רושקל .



 דיג לוה'נ תוכרצ ל
 קרוקה םש זאדאסכש6ד10א 70 1 :םימי 8 |
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 םינותנ יסיסב רוציל תרשפאמה הפש הניה 51100 ה ומס הע 1000468 - 0
 סיסבמ םינותנ לש הקיחמו הסנכה ,ןוכדע ,תותליאש עוציב ,ויביכרמ לכ לע יאלבט
 דציכו 501. לש יביטקארטניאה קשממב שמתשהל דציכ דמלת הז סרוק תרגסמב .םינותנה
 .תוינכות ךותמ הז קשממ ליעפהל ןתינ

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 6 דדדא6 5דגתדדמ וודה 501 *
 סאו 455 0 סא *
* 5 501 
 אוססוץ אז גאס אוג אז *
 דא 5 *
 * 80 וס טז 1א0008 *

 חומדקומ חושירד \גא/ץו8 הלעפהה תכרעמ לש תיסיסב הרכה *
 יאלבטה לדומה תונורקע תרכה *
 תוחפל תחא תונכית תפש תעידי <
 38 הנבמ תרכה =

 ידי :םיפתתשמה ולכוי סרוקה תמלשה םע
 08/95 םינותנ-סיסבמ םינותנ קוחמלו ןכדעל ,ןסחאל ,תותליאש גיצהל
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 םע םייסחי םינותנ ירגאמ לוהינ תבלשמה הנכות איה 8068555 םימושיי חותיפ תכרעמ
 הנקתהל םינתינ 80018%8-ב םימושיי .םימדקתמ חותיפ ילכו יעיבר רוד תונכית תפש
 052,1.גא, טאזא, ץאו8) הלעפה תוכרעמו הרמוח תומרופטלפ לש לודג ןווגמ ןיב הרבעהלו
 תונוש םיבשחמ תוכרעמ ,םישמתשמ תבורמ החותפ הביבסב הליעפהלו (ז!1יאזא, 58
 .(1.אא, 10/1 086060 םינותנ תרושקת תותשרו

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ]חב

 28008886-ל אובמ *
 םיצבק-בר עדימ רגאמ תיינבו תרדגה *
 (חוודו הפילש ,ןוכדע ,םינותנ תטילק) יסיסב תונכת *
 תוחודו םיטירפת ,םיכסמ *
 הרזע יכסמו תורורצורפ *
 תואיגשבו (דדו\א6א6110א5) תועונתב לופוט *
 םישמתשמ יבורמ םימושוי *
 עדימ תחטבא *

 תונכתב יסיסב עדי ילעב תויהל םיפתתשמה לע

 /₪0088%6-ב םימושיי קזחתלו חתפל םילגוטמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע

 יללנ רואח

 תומדקומ חושירז

 םידצי

 ?0688%-ב םימושיי חותיפב ןויסנ ושכרשו 8 ישמתשמל דעוימ סרוקה

 תויעב ןורתפו םיליעי םימושיי ןונכת ,תומדקתמ תונכית תוטיש דומלל םינינועמה

 .תובכרומ

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 .תואיגשב לופיטו (א\א60\8א) תועונתב עדיה תקמעה <
 םישמתשמ יובירב עדיה תקמעה -
 םינותנה סיסב ןונכת לש היצקנופכ תכרעמה תקופת .

 םיסקדניאב שומישה
 ()וטותד-ש א 585) םינותנ יסיסב תבורמ תכרעמב תונכת תוטיש =
 תולקת ןוחביא <
 םושייה תוליעי =

 ליבקמ עדי ילעב וא ,+8001:8%-ב יסיסב תונכת סרוק ירגוב
 חופ ₪0688,דא\אט\ דס, אשססו\כ 068% יאשונב הנבהו ןויסנ ילעב

 = תועצמאב ?10688%8-ב םימושיי חתפל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויט םע
 ּ .ןרתפלו תויעב ןחבאל ןכו תוליעיבו תומדקתמ תוקינכט



 וזימ לוה'נ חובר

 םימושיי לש הקוזחתו הרוצת יאשונב (!אזא תוכרעמ ילהנמ רישכהל סרוקה תרטמ

 ק007056-ב
 יללנ רואח

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 28068855 תרוטקטיכרא <
 (5ד'ג תדוטק 07110א5) לוחתיא תופולחו תכרעמ תקופת ףוקיש *
 רוזחישו יוביג *
 תוספדה לוהינ *
 תשרב 28008855 *
 תכרעמה תקופת לוהינל םילכ *
 םירחא םינותנ ירגאמל רשק *
 28068255/8 תונולח =

 תומדקומ חושירד שאח הלעפהה תכרעמב עדי ילעב תויהל םיפתתשמה לע

 םידעי תכרעמ תחת ?8068885 ימושיי להנל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 טאזא הלעפהה

 ץאס6 88 צא ג אזוא[דאךרסא (\א|) 8 א06₪88 5ץ5ד א ג אוואו8ד'אהדדסא (טאזא)

 לש הקוזחתו הרוצת יאשונב \\א/\א!5 תוכרעמ ילהנמ רישכהל איה סרוקה תרטמ

 א%6:068₪1-ב םימושיי

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 /א008885 תרוטקטיכרא <
 (8דא תדדנש סץדדסאפ) לוחתיא תופולחו תכרעמ תקופת ףוקיש =
 ןורכזו םיבאשמ לוצינ <
 תוספדה לוהינ <

 (וטזהד-/ס1טאוט) םיקלוחמ םינותנ ירגאמ <
 רוזחשו יוביג +
 תואשרהו עדימ תחטבא <
 תותשרב 008858 <
 תכרעמה תקופת לוהינל םילכ =
 ₪08-ו 85 תוברל םירחא םינותנ ירגאמל רשק <

 \גא/\חאו8 הלעפהה תכרעמב עדי ילעב תויהל םיפתתשמה לע

 תכרעמ תחת ?8068955 ימושיי ילהנל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 .צג\א/צא| הלעפהה
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 הקוזחתו הרוצת יאשונב 008 וא 08/2, 1.\א תוכרעמ ילהנמ רישכהל סרוקה תרטמ

 28068%%-ב םימושיי לש

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןוב

 068888 תרוטקטיברא =
 (8זגאדטק סשזסא) לוחתיא תופולחו תכרעמ תקופת ףוקיש *
 ןורכזו םיבאשמ לוצינ *
 תוספדה לוהינ *
 (אוטונד-/סוטאזמ) םיקלוחמ םינותנ ירגאמ <
 רוזחישו יוביג *

 תואשרהו עדימ תחטבא
 חוקלו תרש יסחי תוברל ,תותשרב 800885 *
 תכרעמה תקופת *
 םירחא םינותנ ירגאמל רשק *
 ווסט וזאססוש5 3.0 בולישל םילוקיש <

 ₪08 וא 08/2, .ג\א הלעפהה תכרעמב עדי ילעב תויהל םיפתתשמה לע

 תכרעמ תחת ?806188%8 ימושיי להנל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויס םע
 ₪08 וא 08/2, .\א הלעפהה

 וד'מ רוה'נ הובר ל
 םרוקה םש

 םרוקה רב

 יללנ רואח

 תומדקומ חושירד

 םידצי

 לטיגיד תביבסב 2

 תרזעב חותיפ תמשיימ תכרעמה .עדימ תוכרעמל תמדקתמ חותיפ תביבס הניה 0
 ,יסחי םינותנ דסמ םע דבועה םימושיי ללוחמ

 הצק ישמתשמו םינתינכות ,םיבצעמ ,תוכרעמ יחתנמ ,םילהנמל רעוימ סרוקה
 .((א5 תביבסב) 084018 תביבסב חותיפה ילכו םינותנה דסמ תא ריכהל םינינועמה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 08618 יסחיה םינותנה דסמ <
 08618-ב חותיפה תביבס *

 םינותנה סיסבל השיגה תפש 501105 -
 םיכסמ ללוחמ 1)(5.'ז:סזזוופ -
 תוחוד ללוחמ 86"1)50קסח\(תזטז -

 םיטירפת ללוחמ 1)'.1)50שחונ -

 רזובמ עדימ דוביעל ילכ 01(5'א6ו -
 םינותנ דסמ לוהינל םילכ

 08018 תביבסב 648% ילכ תרזעב בוציעו חותינ <
 6111-ו 0186"801 :בשחוממה ררשמה <

 לכ לע 018\/08 חותיפה תביבס לש תיללכ הרכה ףתתשמל היהת רנימסה םותב
 .לטיגיד תביבסב היביכרמ



 ודימ לוה'נ חובר
 םיליחתמל 7 מימי 8 |

 הצק ישמתשמו םינתינכות ,םיבצעמ ,תוכרעמ יחתנמ ,םילהנמל דעוימ סרוקה
 .618\08 -ה תועצמאב עדימ להנלו תויצקילפא חתפל םינינועמה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה קב

 עדימ רוזחאו הקוזחת ,לוהינ תולועפ עוציבל 5001ק105-ו 501 תפש *
 ריהמ םשיילו לועפתל לק םיכסמ ללוחמ 70'1)(5ז5 *
 תוחוד ללוחמ 86'01(5ק0010\0₪ז *
 םינותנ דסמ תביבסב תוכרעמ בוציעו חותינל הנכות 0736160458 *
 501701066, 501"א6,501"א/6חט ומכ תופסונ 084618 תונכות תריקס *

 .רועו 5016

 םוחתב יסיסב עדי ילעב תויהל םיפתתשמה לע ,סרוקהמ תיברימ תלעות קיפהל תנמ לע
 .בשחמה

 םימושי יללוחמ ,יעיברה רודה תופשב חותיפ תביבסב הדובעל םישמתשמה תרשכה

 .טרפב 08618 חותיפה תביבסו ללכב םייסחי םינותנ ידסמו

 תוממדקומ חושירד

 םידצי

 סושי | 08618 תביבטב ישילשה רודה תופשב שומיש

 .יעיבר רודמ םילכ תכרעמ תרזעב בורל תעצובמ 08618 םינותנה דסמ םע הדובעה

 דטמל תושגינה ישילשה רודה תופשב תוינכות בותכל ךרוצ שי םידחוימ םירקמב

 .0]א\61 םינותנה

 .ישילשה רודה תפשב 0861 םע דובעל םידעוימה םינתינכותו םיבצעמל דעוימ סרוקה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 ישילשה רודה תפשב תינכות ךותמ םינותנה טיסבל תורשקתה *

 5001 תודוקפ עוציב =

 608508 תחיתפ *

 (\(ת\צ [אדר:חת\6₪) םיברעמב שומיש =

 0888 אוז תביתכ ,ךסמהמ םינתשמ תביתכו האירק ,501":סחוופ םיכסמה ללוחמל רשק *
 תואיגשב לופיט *

 ליבקמ עדי וא םיליחתמל 0618 סרוק
 תוינכות תביתכב ןויסנו תיליע הפשב עדי
 088018 םע הדובעב ישעמ ןויסנ יוצר

 ישילשה רודה תופשב 08018 םינותנה דסמ םע הדובעל םינתינכות תרשכה



 ודימ רוה'נ חובר

 םימושיי יללוחמו םינותנ ידסמ תביבסב בוציעו חותינל [םימי 5 |
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 0618 תנכות איה (60אוקז ד אזספס 5 אס אטסתזא6) 0016
 ,וז הנכות .םייסחי םינותנ ידסמו םימושיי יללוחמ תביבסב תוכרעמ בוציעו חותינל
 לכב םושייה תא הוולמ ,רתויב תומדקתמ הדובע תוטישו תויגולודותמ לע תססובמה
 תביבסב עדימ תוכרעמ בוציעו חותינל תוטיש דמלמ סרוקה .םייחה רוזחמ יבלש
 056 -ה ילכ תרזעב טקייורפ חותיפ לש ישעמ לוגרתב הוולמו יעיברה רודה לש חותיפ
 .0₪018 לש םינושה

 ידסמו םימושיי יללוחמ תביבסב םיבצעמו םיחתנמ ,םיטקייורפ ילהנמל דעוימ סרוקה
 .םינותנ

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 ילנויצקנופ קוריפו (עדימ תמירז םישרת) 00 תרזעב בוציעו חותינ *
 םינותנה דסמ לומרינ ללוכ (םירשק-תויושי םישרת) 880 -ב שומיש =
 המצע הנכותה תריציל בוציעמו בוציעל חותינמ רבעמה <

 םיבשחמב יסיסב עקר

 תוכרעמ חותינו בוציעב ישעמ ןויסנ יוצר

 ידטמו םימושיי יללוחמ לש חותיפ תביבסב בוציעו חותינ תוקינכטב תיללכ הרשכה
 058-ה ילכ תרזעב חותיפ לש ישעמ לוגרתב הוולי סרוקה .םייסחי םינותנ
 .0א\0ש לש םינושה

 םרוקה םש

 םרוקה רב

 יללנ רואזח

 תומדקומ הושירד

 םידצי

 !םימי 5 | םימדקתמל 8

 םינותנה דטמ לש הקומע הנבה םישרודה םיבכרומ םימושיי חותיפ רשפאמ 08
 ,חותיפה תביבס םע ותורכה תא קימעהל הסונמ שמתשמ לכל יחרכה ףאו בושח .םילכהו
 ,םושייל המיאתמה הלעפהה תרוצו ימינפה הנבמה ללוכ ,היביכרמ לב לע

 .018\/08 םע הדובעב םיסונמה ,םינתינכותו םיבצעמ ,םיטקייורפ ילהנמל דעוימ סרוקה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 501'?וט8-ב םימדקתמ םישומיש <
 501':סחווא -ב םימדקתמ םישומיש <
 501 תפש םע בולישל תנתינה תילרורצורפ הפש 1/8901.
 הנכותה תביתכו םינותנה דסמ בוציעב םיעוציב רופישו המאתה ,ןונוויכ <
 :תורש תוינכות <

 ךסמבו םישקמ חולב הטילשל 611 -
 םינותנה דסמ תניעטו הקירפל 1/8 -
 םיינוציח םיצבקמ הניעטל 103061*501 -

 ליבקמ עדי וא םיליחתמל 001 סרוק
 08618 םע הדובעב םיישדוח תוחפל לש ישעמ ןויסנ ילעב

 הנוכנ הביתכו בוציעב םילוקיש ללוכ 08018 לש הקימעמ הרכה



 ודימ לוה'נ הוברצל
 608.0% - ץעתץסתא.גא6מ א אד תא 6

 םינותנה דסמ תא ריכהל םיניינועמה 08018 תוכרעמ יבצעמו ינתינכותל דעוימ סרוקה
 .םיעוציבו ןונוויכ ילוקיש ללוכ ,הקימעמ הרוצב

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 6.0 הסרגב םינותנה סיסב ןונכית ידעי *
 עקרה יכילהתו םינותנה סיסב תרוטקטיכרא *
 תוליעיו םיעוציב רופיש *
 םינותנה ןולימ הנבמ *
 008"501-ב שומיש *
 [א54א65 ןונוויכ =

 ליבקמ עדי וא םיליחתמל 0618 סרוק
 סא018 084 06 סרוק יוצר
 םימדקתמל 08618 סרוק יוצר
 08618 םע הדובעב םישדוח 6 תוחפל לש ישעמ ןויסנ

 .םינותנה דסמ יעוציב ןונוויב ילוקישבו 084018 הנבמב הקימעמ הרשכה

 0608 0 0 םרוקה םש

 םרוקה רבסמ

 יללנ רואח

 .עדי רסוחמ תועבונה תולקת ענומו ףסכו בר ןמז

 :ל דעוימ סרוקה
 6 הסריגב 0018 תא להנל םידעוימה םיבצעמו םינתינכות -
 6 הסריגל רובעל םידעוימו 5 אסרג םע םידבועה 3 ינתינכות =

 םיסונמ םינתינכות =

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 תוליענ ,ןורכז לוהינ ,םיירקיעה הנכותה יביכר ללוכ ,ימינפה הנבמה <
 םינותנה ןולימ <
 עדימ תחטבא =
 םייוביג =

 תכרעמה ןונוויכ <
 םיבשחמ תשרב םירזובמ םינותנ ידסמ לוהינל תוריש תנכות ,501"אשו *

 םימדקתמל 0618 סרוק יוצר ,םיליחתמל 0618 סרוק תומדקומ הושירד
 08618 םע הדובעב םישדוח 6 תוחפל לש ישעמ ןויסנ

 08618 יסחיה םינותנה דסמ לוהינל םינתינכות תרשכה ידי

 ויטביה לכב םינותנה דסמ לע טלוש (וכ\ ג 8 ג וזאזצוהאאןיס) מא -ה ןתינכות

 ךסוח ןוכנ לוהינ .תכרעמה ןיבל הצקה ישמתשמו םיחתפמה ןיב רשקה תא הווהמו

0% 



 ודיג לוה'נ הובר
 םרוקה םש קאס 6גאא1א6ס [ןא 59 | םימי 5 |

 םרוקה במ 0

 יללנ רואז .1א6885 םימושייה ללוחמ לש חותיפה ילכ תרכהב דקמתמה יסיסב סרוק
 ידסמו תויצקילפא תקוזחתו בוציעל יארחאש ימ לכו 084 ,םינתינכתל דעוימ סרוקה
 .םינותנ

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 ,(801) תותליאש תפש ,םינותנ דסמ תריצי ,1א6888 ילכ לע רצק אובמ +
 .תוח"ודו םיכסמ ללוחמ ,םיטירפת

 םינותנ תפילשו ןוכדע ,הסנכהל 88+ 8צ 908% (08₪) -ב שומש *

 \זקאמס תרזעב םיכסמ בוציע תקינבט *
 ]פוש תריצי ,תיגול היצקזנרט תיינב ,תויצקנופב שומש ,םינותנ ןוכדעו הפילש 501. *

 תוחוד ללוחמב שומיש - 9087 םצ סאו (תמ₪) =
 זא6898 לש ז/-ה רודה תפש 051 *
 ₪84010085-ב לופיט .וב הטילשה תלוכיו תוליענה ןונגנמ רואת *
 .הנוכנה הרוצב םינותנ ןוגראל תוקינכט תשגדה ,תיאלבטה הסיפתל אובמ *
 1א6885 לש םיעוצבה לע םיעיפשמה םימרוג *
 םינותנה דסמ תקוזחתו םינותנ תומלש ,םינותנ תוחיטב *

 תומדקומ חושירד

 םידצי

 גפצגא6פכ ץא06תגאאזא6 ןא א

 .םיהובג םיעוצבל תושירד תולעב תויצקילפא יחתפמו 8-ל דעוימ סרוקה
 תוטיש ודמליי .םינוכנ חותיפ ילגרה רדועלו םיעוצב תויעב רתאל תלוכי הנקמ סרוקה
 .םימדקומה חותיפה יבלשב השלוח תודוקנ רותיאו םיעוציבה תכרעהל

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 ,תרקובמ היצזילמרונ-הד ,תוסחי תמרגאידו תואלבט לומרינ ,םינותנ דסמ בוציע .
 .תויצקזנרט חותנ תטישו םינותנה ןולימ

 ,םינותנ ץוויכ ,המיאתמה הטישה תריחבו ןוגרא תוטיש ,ףד הנבמ ,תורש יגוס .
 .םיידוחי תוחתפמ ,םיינשמ תוחתפמ

 ,גוזימו ןוימ ,רזיימיטפואה ,588/₪-ה הנבמ ,082-ה תאירק - (0?) דרפנ השיג לולסמ .
 .ישאר חתפמב שופיח

 תחראמ הפשב תותליאשב תוקינבט .

 ןונווכ ,0ו1טא/588/58 רשק ,1א68%5 66118 לוהינ ,דואמ לודג םינותנ דסמ לוהינ .

 .הלעפהה תכרעמל םירושקה םיאשונ ,םיעוציב לע םיעיפשמה םירטמרפ

 א(ליבקמ ערי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 066 א אס
 1א6015-ב תויצקילפא חותיפב ןויסנ .



 וזימ לוה'נ חובר ל
  םרוקה םש א 65858/שזאסס 5 1 ה

 ב ₪

 תרכהב דקמתמ סרוקה .תיאנולח הביבסל תוכרעמ םיחתפמה םינתינכתל דעוימ סרוקה
 7 ידסמ תריציו בוציעל תוטיש ודמליי .תואנולחה תביבסל !א6885 לש חותיפה ילכ
 .\לואסס\ש5 401-ו 501 תועצמאב תויאנולח תויצקילפא חותיפלו ,םינותנ

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 186885 - יסחי יאלבט םינותנ דסמ תרכה *
 הצק ישמתשמל 1א6885,501 תותליאשה תמש תרכה *
 חותיפה תביבס תרכה ,זאפ0₪5 401 רצומה תגצה*
 תוינכת לש הכירעו הביתכ *
 ]805 01.45585, \פת1 8185, 605דאד *
 םינותנ ןוסחיאו הפילש ,תויצקילפא חותיפ *
 (?8א185) תונולח ןיב תרושקת *
 פאג ק גאס 56 007

 חתפמל רזע ילכו חותיפה תביבס לוהינ "

 תומדקומ תושירד

 ידי שזאססוץפ 401-ב תויצקילפא בותכל םירגובה ולכוי סרוקה םותב

 [םימי ג | אסא סגד םגפ1 ג פאוואו5דאאךוסא - טאוא

 תורישה תוינכת תא גיצמו (08) םינותנה דסמ להנמ דיקפתב דקמתמ סרוקה
 .ודיקפת יולמב ול תועייסמה (זדזגזזמפ)
 1א688% תכרעמ תקוזחת לעו םינותנ ידסמ לע םיארחאל דעוימ סרוקה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ב

 (08א, 8ג) תכרעמב םידיקפת "

 (1א6888/א8] םיקסיד ,הרוטקטיכרא) היצרוגיפנוק ןונכת *
 הנקתהה ןונכת *
 הנקתהה ךילהת *
 תונקתהה יוביר *

 1א6888-ב םישמתשמה לוהינ *
 1א6805/א81 לוהינ *

 תכרעמב םינותנ ןוחטב *

 ץפס6דוסא-ל תרבעה *

 רוזחישו יוביג *

 תויעב ןורתפ *

 -- ₪ ל



 ודימ לוה'נ הובר

 זא6ת85 קג11845% גסאוזא[5דגזזסא - צא [ םימי 2 |

 תורישה תוינכת תא גיצמו (28) םינותנה רסמ להנמ דיקפתב דקמתמ סרוקה
 .ודיקפת יולמב ול תועייסמה (זדו111ד85)

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 (0₪א, 5%) תכרעמב םידיקפת *
 (1א0825/א81 םיקסיד ,הרוטקטיכרא) היצרוגיפנוק ןונכת *
 תכרעמב םינותנ ןוחטב *
 תוליעומ לוהינ תודוקפ *
 ?אספט6110א-ל תרבעה *
 רוזחישו יוביג *
 תויעב ןורתפ *

 םרוקה םש

 םרוקה רבממ

 יללנ רואז

 תודות חושירד

 םיזצי

 [םומי 2 גפטגא6פכ 481/461 (1א6885)

 איבהלו םהיתועידי תא קימעהל ,8/461-ב םיבתוכה תונמוימ תא חתפל אב סרוקה
 .םימושיי לש רתוי ליעי חותיפל םתוא

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 היצקילפא ןונכת *
 461. חותיפב תושיפח *
 הרודצורפלו 508 57818 -ל האריק *
 םינותנה דסמל ךסמה ןיב רשק *
 ךסמב םינותנה לע שמתשמה תויוליעפ *
 אז אהא *
 487 תועצמאב היצקילפא תיינב *

 ;(ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 עס \ואןזא6 זא 1א66 סרוק <

 1א6889 םע הדובע ישדוח רפסמו <





 בשחותפמ דרש

 סרוקה םש
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 בשחוממ דושמ

 - א11-1א-] 3 0 טפו מגוש

 ה[ז-ןא-] 3.0 ו זמא| אגא אא

 ה[1-ןא-] \3.0 אש טפבמת ןיטאך' אמ

 ]1 -ןא-ן] 3.0 אטו אדו סא 6צט]א] אגא נווט

 אזו -זא-1 ע3.0 אטש אא
 וכ ה קו אדא אסא

6-1 15 4.0 3516 

 א כט\אשטכ \טפ-11 5 0

 \5-עז 6 40 אט דרב

 א-זיזא תויצקילפא חותיפ

 יסיסב שומיש - כז

 םדקתמ שומיש - 1306

 אז[-זא-1 סטפאדיסש 0 008 -
 ישיאה בשחמה לע בשחוממ דרשמ

 052-593373 :לטב המשרהו םיפסונ םיטרפ =

 0זא תויצקילפא חותיפ



 411-זא-1 3.0 5צ5דפא אגא אא םרוקה םש 411-זא-1 3.0 מת 59 |םימי 2 |

 צץ 0 םרוקה רב צץ 0 א

 11:1א-1 תכרעמ תכימתו לוהינב םינושה םיטבהה תא הסכמ הז סרוק יללנ רואז וב םיפתתשמה תא ךירדיו 11-1א-1 ה תכרעמב שדחה שמתשמל דעוימ הז סרוק
 .תימוי-םויה הדובעב הלועפה יכרדל שגד תמיש ךות תכרעמב שומישב

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 ויביכרמו 411-זא-1 תריקס < :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 םישמתשמו תונובשח לוהינ < 411-זא-] -ל אובמ <

 (60510%2א110א) המאתהה ךילהתו ראוד ,קוית תונורא לוהינ < קויתה ןורא <

 תוספדה לוהינ < ינורטקלא ראוד <

 411-1א-1 תנקתה - רחא שמתשמ לש ראוד לוהינ =

 ןמז לוהונ *
 ןויד תוצובק *

 :ב עדי ילעב תויהל םיפתתשמה לע הומדקומ הוש'רד

 יסיסב 11-[א-1-ב שומיש =

 261 תורודצורפ תביתב *

 אופ 5 א אגא 6 אוטאד זז =

 -ב עדי ףתתשמל קפסי הז סרוק ידי לש תונוש תויצפואב שמתשהלו ראתל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע

 א11-1א-נ לש 18070 ה הנבמ < :ןוגכ ,א11-1א-1 תכרעמ

 תכרעמה לוהינ טירפת תויצפוא + ,ינורטקלא ראוד תויקיתב שומישו יוהיז ,תועדוה תחילשו הריצי - ינורטקלא ראוד =

 שמתשמ תוינבתו םישמתשמ לוהינו הריצי < ראודה יקית לא םירחא םישמתשמ תשיג לוהינ ,תובושת ןתמו תועדוה תאירק

 המאתהה ךילה ,ןויכרא ,ראור לוהינ .םירחא םישמתשמ לש םיקיתל השיג ,םיישיאה

 הקוזחת תורודצורמ < ,םירחא םישמתשמ םע םיכמסמ ףותיש ,םיקיתו תוריגמ ךותל ונוגריא - קויתה ןורא -
 תואצקהו םירות ,קוית תונורא לוהינ < םינוש םיקוית

 הנקתהה ךילהת . םייטרפ םיכמסמל םהיתושיגו 11-1א-ג ישמתשמ תוצובק לוהינו הריצי - תוצובק <
 ורובע תינבת תריצי ,אכאוזאזפחא\זסה לש וידיקפת יוהז < תומישמו םיעורא לוהינו הריצי - ןמז לוהינ =

 סקרניא ךותמ הדובע <
 הספדה +



 גשחוממ דרש
 או 1-וא-1 ץ3.0 אעעו6הדוסא ץהס6ת\האא6 | ₪₪₪₪
% 8 

 תביבסב תויצקילפא חתפל םיניינועמה תוכרעמ יחתפמ ,םיתנכתמל דעוימ הז סרוק

 .\11-זא1

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 411-1א-1 לש הריקס *
 תודשו םיספט דוביע *
 \11-1א-1 םיטנמלא חותיפ *
 םילובמיסו תויצקנופ *
 ראודו קויתה ןורא *
 םיצבק םע הדובע *
 טירפתל תויצקילפא רושיק *

 (ליבקמ עדי ילעב וא) םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 יסיסב שומיש 11.1א-1 =
 אופ קס 200 =
 יהשלכ תונכת תפש *

 םימושיי ללוחמכ 11-1א-1 -ב שמתשהל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע
 .411-1א-1 ב ובלושי רשא תויצקילפא וב חתפלו
 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי ראשה ןיב

 11-זא-1 הנבמ תא ראתל <
 "רטאוקז אפס 501078, 0815 חתפל =
 תויצקנופו םילובמיסב שמתשהל =
 11-1א-1 יבסמל תוינוציח תויצקילפא רושקל =
 ראודה תכרעמו קויתה ןורא לומ דובעל <

 םיידיתע םיחותיפל אמגוד שמשל לכות רשא הטושפ היצקילפא םידימלתה וחתפי סרוקה ךלהמב :הרעה

 םרוקה םש

 שרוקה רבו

 יללנ רואח

 תומדקומ הושירד

 םידעי

 מ א11-זא-1 צץ3.0 אעש שפעת ד
 צץ -0

 תא ריכהל םיניינועמ .\11-1א-1 ץ?* תכרעמב םיקיתו םישמתשמל דעוימ הז סרוק
 411-1א-1 3.0 לש םישדחה םינייפאמה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 קויתה ןוראב (כז/\\/מאפ) "תורגמ" *
 ףתושמה קויתה ןונגנמ *
 הדובע תוצובקל םיתורש *
 ינורטקלא ראודב םישודיח *

 םיכמסמ תספדהו לופיטב םישודיח

 א11-1א-] ץ2* תכרעמב (ןויסינ הנש יצח תוחפל) םיסונמ םישמתשמ תויהל םיפתתשמה לע

 :לגוסמ היהי שמתשמה סרוקה תמלשה םע
 םיכמסמו םיקית ןוסחיאל קוית תורגימב שמתשהלו שומישה תא ןיבהל +
 411-1א-| ישמתשמ ןיב תורגמו םיקית ףותישב שמתשהלו ןיבהל <
 הדובע תוצובק יתורשב שמתשהלו ןיבהל <
 ינורטקלא ראודב םישודיחה תא םשיילו ןיבהל =
 תושדחה הספדהה תויצפוא תא ןכו םיכמסמב תושרחה לופיטה תורוצ תא ןיבהל +



 שהוא דרש

 ומ אוג-א-| 03.0 אש תת ץסת ג? 116ד10א םרוקה םש 11-זא-] ע3.0 אפש דה ספ 5 5ד א[ אגא ,םימי 5 |

6 00 0 

 2% 0 םרוקה רבע 0 0%

 תא םשייל םיניינועמה 411-1א-1 תכרעמל ןכו 411-1א- יתנכתמל דעוימ סרוקה יללנ רואח רוקסיו 3 הסרגל רובעל םיננכתמ רשא .11-1א-1 תכרעמ יקזחתמו ילהנמל רעוימ הז סרוק

 3.0 אסרגב 11-1א-1 ה תונכתב םישודיחהו םייונישה םיטקפסאב שגד םשוי רשאכ תומדקומ תואסרג ןיבל .א11-זא-1 105 3.0 ןיב םילדבהה תא

 .תכרעמ לוהינ לש
 :סווקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 םינושה ויטבה לע 6008דסאו?/חסא או\א\6אואאז ב םייוניש

 11-1א-| ה תונכתב םישודיחו םייונש םישודיח - קויתה ןורא .

 ₪ תכרעמ לוהינב םייללכ םייוניש .

 תונובשח לוהינב םייוניש .

 הנקתהבו תוספדהב ,ינורטקלא ראודב םייוניש .

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןקב

 תוכרעמ םילהנמה) 411-1א-1 תכרעמ ילהנמ וא .\11-1א-1 יתנכמ תויהל םיפתתשמה לע
 חומדקו חושירד 11-1א-] 2.* תכרעמ יקזחתמ וא/ו ילהנמ תויהל םיפתתשמה לע

 .( וש האדר 0 אא 5 5: סרוקה תא ורבע רשאו 6510

 לש תושדחה תונוכתב שמתשהלו ראתל לגוסמ ףתתשמה היהי סורוקה תמלשה םע ידני

 ףוגכ ,א11זא 0
 יקשממב שומיש/השיג - 60%10)ו2אסא א/ג\אא6א18אַ' ב םייוניש

 םישדחה וידיקפת ,םידרפנ םימושיי יחטשב שומיש 61/%זסאו? אסא אגא 6אואד

 ידי לע תועצובמה 610ו/2אוסא אאא אמא תויוליעפ ,היצקילפא קזחתמ לש

 .םישדח םיטמלא יגוס ,א11-1א-] תכרעמ ילהנמו םיקזחתמ ,םיתנכתמ

 ואז פה -ו ריבחת תורוצ ,7'8011 תודוקפ ,5ץו₪01 ,תויצקנופ - תונכתב םייונש

 זוז 0 מזאוה' 8 לא קשממ ,א11-וא-| לש תוילקיסקל תויצקנופב שומיש ,םישדח

 'וא\6זאס -ל םישרח םילכ ,עקרב 5611 דוביעל 8011 8א[8וסאז ב שומיש

 8000186 -ו

 לש תושדחה תונוכתב שמתשהלו ראתל לגוסמ ףתתשמה היהי סרוקה תמלשה םע
 ןוגכ א11-זא- 0

 :הדובע תוצובק יתורש ,שג1זזחסא ,תורגמ ,ףתושמ קוית - ןוגכ קויתה ןוראב םייוניש .
 הו 681אשד 59 ה לוהינ ,לוהינו שומיש

 תוינידמ לע םיעיפשמה םייונישו לוהינ יטירפת - ןוגכ תכרעמ לוהינב םיללכ םייוניש =
 םישמתשמ תמשה , תכרעמ יצבק לא םיקשממבו החטבא ינונגנמ ,תכרעמ לוהינ

 .םירות לוהינל
 תוינבתו םישמתשמ לוטיבו הרדגהב תופסותו םייוניש - תונובשח לוהינב םייוניש =

 תורחא 11-1א-1 תוכרעמל תונובשח תרבעה ,שמתשמ
 לש ראוד לוהנב הכימת ,א1א1 קזא0ד0₪ ב םירופיש - ינורטקלא ראודב םייוניש .

 םירחא םישמתשמ
 יגוס תרדגה ,הספדה תומר לוהינ ,שמתשמ תמרב םיכמסמב לופיט - תוספדהב םייוניש .

 תרמה ,שדח זו! קשממ ,םיינמז הספדה יצבק לוהינ ,23281א1 ב הכימת ,תוספדמ

 .םיכמסמ
 /א-1אאזוג11.אוהסא ה יבלשב םייונישו תושרח תושירד - הנקתהב םישודיח .

 .הנקתהה רחאל עוציבל םיינדיו םייטמוטוא םידעצ ,הנקתהה תורודצורפבו



 נווחותת דרש
 ו גסצגא6שמפ שע<פ-עטב ץ / םרוקה םש שעצ ץ:ש5 74.0 0516 7 טימי 2 |

 דבעמ םע הדובעה תונורקע תא 5 5 4.0 ב םישדח םישמתשמ דמלמ הז סרוק

 .הז םילילמת

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 םיכמסמ תכירעו הריצי .
 םילגרס =

 תושגדה =

 תודומע םג ,טסקט תקבדהו ךותיח =
 הפלחהו שופיח <

 הפש ירזעב שומיש =
 הספדהו דומיע =
 םירומש םיעטקו םירוציק יכמסמ <
 קויתה ןורא תקוזחת =

 :תלוכי ילעב םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע
 תינמז וב םיכמסמ רפסמ ןכו ךמסמ ךורעלו רוציל =
 טסקט ףילחהלו שפחל ,שיגדהל ,םילגרסב שמתשהל =
 תייאמב שמתשהל *
 תינמז וב 8007885 רפסמ םע דובעל =
 םיכמסמ סיפדהלו דמעל =
 םירומש םיעטקו םירוציק יכמסמב שמתשהל =

 :צ - 5 0 שרוקה רבו צץ 0 5

 יללנ רואח

 תומדקומ הושירד

 [ידעי

 לש תומדקתמה תויצפואה תרכהב םיניינועמה \/ע-/118 ישמתשמל דעוימ הז סרוק

 .דבעמה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 םיתנכותמ הדובע יבלש =

 ףוסו םיילוש תורעה *
 ידמימ-ודה ךרועה *

 סקרניא תריציו תואקספ רופסמ <
 תומישר דוביע =

 ירוט בר ךמסמ *

 םייומסו םיינכט םייות

 יטמיתמה ךרועה +

 ו-2108 4.0 8510 058% ליבקמ עדי ילעב וא סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע
 ירוט בר ךמסמ ןיכהל +
 "םיתנכותמ הדובע יבלש" חתפל >
 הקזחו סיסמ ינימסו םיינכט םיוותב שמתשהל <
 ףוסו םיילוש תורעה םע םיכמסמ קיפהל +
 ידמימ-ודה ךרועב שמתשהל <
 \/95-2115 יכמסמל 0 501דדא05 תונשל <
 הצופת תמישרל ראוד תקפה ךילהת תלקהל תומישר דוביעב שתשהל <
 ו-2105 יכמסמ ךותב םיבושיחל יטמיתמה ךרועב שמתשהל +



 חו דרש

 א-ץ[א תויצקילפא חותיפ םרוקה םש 758-2105 4.0 אטש 58 | םוי 1 |

 םרוקה רבסמ 2-0

 .א-זא םימושייה ללוחמ תועצמאב םימושיי חתפל םינינועמל דעוימ הז סרוק יללנ רואח לש םישדחה םינייפאמה תא \/ע8 21158 ב הסונמה שמתשמה ינפב גיצמ סרוקה

 שק 08 0

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 םיטירפת/אתליאש/טלק יכסמ בוציע < 75 2108 4.0 תריקס
 םינותנ סיסב תרדגה = םיכמסמ רפסמ םע תינמז וב הדובע =

 עדימ רוזחיא ינויפא תרדגה < תירוט בר הבירע <
 תויצקנופו תוקידב תררגה < 807885 רפסמב שומיש <
 תוחוד תיינב < םילגרסב םישודיח .

 הספדהו הכירעב םירופיש .

 או תומדקומ חושירד םא ןיב \//8-/1118 לש תומדוק תואסרגב םיסונמ םישמתשמ תויהל םיפתתשמה לע
 11-זא-1 תחת וא 51\אס-א1סאש

 .%-11א תויצקילפא חתפל תלוכי ילעב םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע היד :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע

 תינמז וב םיכמסמ רפסמ ךורעל <
 תירוט בר הבירע עצבל <
 תינמז וב 80785 רפסמ םע דובעל <

 םש ילעב םילגרס ןסחאל/ב שמתשהל .
 ,105168171-ב הכימת ,םיטנופ תריחב ,יסחי חוור :ןוגכ הספדה ירופשב שמתשהל <

 רחבנ עטק תספדה ,הספדהב תואקספ רופסמ
 11011-ב תומישר דבעל .

 רחא ךמסממ םימייוסמ םיפד ךמסמ ךותל אבייל <
 הכירעה תויצפוא לש םירופישו םישודיחב שמתשהל <
 ידמימ-ודה ךרועה לש תושדחה תויצפואב שמתשהל <



 נשחותמ דרש?
 ס0ץץןא תויצקילפא חותיפ טימי ג |

 יללוחממ בכרומה ,01ַּזא םימושייה ללוחמב םימושיי חתפל דציכ דמלמ הז סרוק
 .א-זא -ו 4111-1א-] םימושייה
 ירגאמ ,טלק יכסמ ,םיטירפת םכותב תוללוכה תוילהנימ תוכרעמ חתפל ןתינ 07%1א תרזעב
 .םילילמת דוביעו ינורטקלא ראוד ,תוחוד ,עדימ רוזחיא ,עדימ

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 א-זזא יביכר ךותמ א11-1א-1 תודוקפ תלעפה =
 411-1א-1 יביכר ךותמ 11-1א-1 תודוקפ תלעפה =
 אלמ 01% םושייל אמגוד לש ךזודומ חותיפ =

 ליבקמ עדי ילעב וא) םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 11-זא-] קחס6\אא[א0 =

 אא ₪

 .0זזזא תויצקילפא חתפל תלוכי ילעב םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע

 םרוקה םש

 םרוקה רבממ

 יללנ רואח

 תומדקומ הושירד

 םידצי

 יטיטב שומיש 66
 | םופי צ |

 םינוש הרמוח יגוס לע הלעפהל תנתינה םיבכרומ םיכמסמ דוביעל הנכות איה 10זווש

 תואצרהל םיפקש ,םיינכט תוחוד תריציל תשמשמו תונולחו הלעפה תוכרעמ ןווגמ תחתו
 .רואל האצוה לש תוכיאב םינושו םיבר םיכמסמ יגוסו םירפס ,םירכזמ ,תועדומ

 הכירע ,הריציב וב ףתתשמה תא ךירדיו כוגסואחוט-ב שדחה שמתשמל דעוימ הז סרוק

 .6זווט יכמסמ תספדהו

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 6וצחו6-ב דוסי יגשומ =

 םיכמסמ תספדהו הכירע ,הריצי <

 הדובע תביבס תרדגה =
 בוציע תוינבת תמאתהו שומיש <

 םייפרג םיטקייבוא םע הדובעו הריצי :
 םיכמסמ (אוביי) גוזימ =

 הירפסמ םיטנמלאב שומיש <

 תואלבט ,תורגסמ ,טסקט ימוחת םע הדובע <

 ם6וח00₪א תביבסב הדובעב עדי ילעב תויהל םיפתתשמה לע

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע
 התחשוהש הדובע רזחשל ןכו 80 יכמסמ סיפדהלו ךורעל ,רוציל <
 בוציע תוינבת םיאתהלו שמתשהל <
 םייפרג םיטנמלא םע דובעלו רוציל <
 םינותנ ימוחתבו (1ת\/:1אא) רושיקב שמתשהל <
 טסקט ימוחתו ףצר ,טסקט בצעל <
 םיכמסמ טולקלו גזמל =



 םדקתמ שומיש 66 ו

 רצומב שומישב עדיה תא קימעהל םינינועמה 080ז₪וְש ישמתשמל דעוימ סרוקה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 םיכמסמ תבסהו בוליש =
 א6805\1-ב שומיש/הרוצי .
 תוינבת יצבק תריצי =
 סקדניאו םיניינע ןכות ,ףוס ,םיילוש תורעה תרוצי .

 ליבקמ עקר ילעב וא יסיסב שומיש 0806 סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 .ס8סאחוט לש תויורשפאב שמתשהל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע

 שהוא דרש ל
 םרוקה םש

 םרוקה רב

 יללנ רואח

 חומדקומ הושירד

 םידצי

 ישיאה בשחמה לע בשחוממ דושמ

 411-זא-1 כפ5א70ל 05 5

 לע תלעופה ,לטיגיד תרצות תללכומ בשחוממ-דרשמ תכרעמ גצות רנימסה ךלהמב
 הלעפהה תכרעמ תחת םיישיא םיבשחמ
 ,ישיאה בשחמה ישמתשמל םיאלמ דרשמ יתורש הקינעמ וז הנכות תכרעמ או8 5
 .(גא בשחמ לע \11-1א-| רשקו תשר יתורש תוברל
 םיקזח חותיפ ילכ םג םימייק ,תכרעמב רבכ היונבה הקזחה תוילנויצקנופל ףסונב
 .םישמתשמה ללכל םישדח םיביכרמ חתפל םירשפאמה
 .בשחוממה דרשמה םוחתב עוצקמ ישנאו ש"וא ישנא ,םילהנמל דעוימ רנימסה

 :רנימסב םידמלנה םיאשונה ןיב

 הדובע יטירסת ,תיתשת ,תוילנויצקנופ :אובמ -11-זא-1 פפאדיסש 08 008 *
 ,ינורטקלא ראד ,םילילמת דוביע :שמתשמל - .\11-זא-1 פאדסק 08 005 *

 דוביע תביבס תמאתה ,קוית ןורא ,ררשמ ירזע
 בוליש ,חותיפ ילכ ,תכרעמה לוהינ :חתפמל - .א11-זא-1 סט9אדסץ 0 008 *

 .תופסונ תונכות
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 "כסאות 0-10 0 705

 א פ\א6טק-אוסדזז גס( \אןאןזא6
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 הדובע הונחז

 רו גסצגא6פפ אסדוז 06% אוא6 רוק םש | ס60%וה00%5-א0717 06 אאא | [מימיפ |
 ₪ צ 0 רווקה רנפמ צץ 0 7

 םימושיי חותפל [280א1ח60א8-40115-ב םישמתשמה תויצקילפא יחתפמל דעוימ סרוקה יִלְלנ רואח חותיפל 80ש18600א-//0117-ב שמתשהל םיניינועמה תויצקילפא יחתפמל דעונ סרוקה
 כסאות 6סא-א10דדש 00 8 אואוזא6 1 לש ךשמה סרוק וניהו םייפרג .םייפרג םימושיי

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ךלב

118 = 

0 

 (אוסדדש) אאודססןאוד =

 66 זאת 6 1/\א600₪) /אוהא] =

 םאאו| =

 תומדקומ הושירד :םילגוסמ תויהל םיפתתשמה לע

 תונולחה תיגולונכט תא יסיסב ןפואב ןיבהל =
 טאזא,או5 הלעפה תכרעמ תחת םיצבקב לפטל =
 (6 רתויב ץלמומ) זזאזא, /גא//או!8 תחת תכמתנ תונכת תפשב הבוט הרוצב טולשל =

 ידני :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויסב
 א/080ות0סאפ תרוטקטיכראב םיביכרמה תא ראתל <
 תכרעמב (8/8אז) םיעוראב לופיטה ןפוא תא ראתל =
 3118-ל תואירקב שמתשהל <
 אד אד א א5105-ב שמתשהל <
 ספסאות6סיאפ 1001א1-ב שומיש ךות ןולח רוציל =
 0868 זאת \א6068-01-ב שמתשהל =

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 אז גאס 51 0דוסא אגא \0טא[טאד =

 6 1165 כמשתוסץא[מאד =

 ארססו אוז שזססמ] גזר: =

 זאזט-6ז1םאד 60 אואוטא[61ז0א =

 :סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע

 6וצוח0סוצ-א10777 עת א1אזא0 | =

 עסאותססואפ 477116א10א לש 088060186 -ו תונכתב ןויסינו עדי ןכו <

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה םויסב

 ג 0דדסא דאג אפ1 אסא דג 8128-ב שומישה ללוכ ,םיעורא לוהינ ראתל =

 זאדדקת-61זפאד 60אואטאו6א110א5 ללוכ ,תוריחבה לוהינ ראתל =

 611165 60 אד 800דא88-ב שמתשהל <
 1א1088-ו ?ח'אוג?5 םיעבצב שמתשהל <



: -/ 

 הוננת תובשו הננוח .-

 טרוקה םש
 .. םינמז חול - םיסרוק .תלבט |

 יווניים לה 06 וא

 ...0++ תפשב םימצע החנומ תונבת סרוק
4 

8 - 

 הי הנכות תקוחת
: 0 0 -/ | 
 ..בשחמ תרזעב הנכות קיפ לוחיג 6

 הייוווורפירווררויפולרודולררירורווטווחיודפרורררורדרדרוווהופלהו-ירירודוההויורדלא טורו רררו רד ופרוט אוט יפלו

 וג א-ג 01זזאמ זאררףפ\ 68 שמתשמל

 ₪ אגא 0זא6 566 ו וה



 | הנכות תסדנה

 ואופאדיטע וכמו סשאומאה' - םימצע החנומ חותיפ

 \א-אזא 0זגזא אדרי - שמתשמל קשממ תונכת

 אזגאג6זא6 5060 דדו כעסוהמסשס א 0001

 6 :לטב המשרהו םיפסונ םיטרפ [5ץ .םולשתה םויב גיצי רלוד רעש י"פע השעי םולשתה .מ"עמ םיללוב םניא םיריחמה%



 הוננת תובשו הנכות תשדנה
 | םימי 5 6++ תפשב םימצע החנומ תונכת סרוק םרוקה םש 6 א .םימי 5 |
 םרוקה רבסמ צץ - 0 רש

 (00) םימצע החנומ תונכת לש יללכ דומיל ללוכ סרוקה .6++ תפש תא דמלמ סרוקה יללנ רואז .רימלתה תריחב יפל (אזא וא אופ תביבסב אא 6 תפשב תנבתל דמלמ הז סרוק
 .הפשה לש הנבמהו ריבחתה יללכ לש יפיצפס דומילו .הפשה לש הנבמו ריבחת יללכ דומיל ללוכ סרוקה

 השומימו םימצע החנומ ןונכיתה תסיפת תנבהב םיניינועמה הנכות ישנאל דעוימ סרוקה
 ל :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 6 תפשב תויטמתיראו תויגול תולועפ <
 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 ןי-טזפמ ]א \ז15[1, 08 הרקב יטפשמ <
 61.95 1א116\א6₪ השרות < 6++ תפשב ומושייו 00?-ל אובמ < תויצקנופ <

 אונס סצאת101א0 < 661 אג ךצץט םינותנ תה . דדו 11888-ו םירטניופ =

 6 < 6++-ב םמושיו (5515\/6:1 < טלפ /טלק 6

 תויטרדנטס הירפס תוניטור < אוונס אש סזאס = 6++-ב םמושיו (8618]08) םיטקייבוא <
 וש 01.55 < סוס כזא6ס א 0106 <

 וטו קט זאוס = ואסוא6 - כצאאו]6 \6 6 <

 םויס ליגרת < עס אוסהץז1זפא] <

 ,6++ -ב תוינכות תביתכ לש ישעמ לוגריתב הוולי סרוקה

 .6 תפשב ישעמ עקר תומדקומ חושירד ליבקמ עדי ילעב וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 טאוא 1הדודדפפ 8 60%וא[\אסש <

 וא
 אופ 0% 008

 ו ם'דעי לכ תא לצנלו 6 תפשב תנכתל םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע



 הוננת הוצשו הננות תשדנה
 רוימפה םש יליבקמ תונכת ו ]

 יללנ רואח תרזעב דחא םתירוגלא רותפל הנכותה חתפמל תרשפאמה השיג וניה יליבקמ דוביע
 רופישב אטבתמ יליבקמה דוביעה לש יזכרמה ןורתיה .ליבקמב תוינכות רפסמ לש הדובע
 לע (לטיגיד ןהיניב) תורבח לש בר רפסמ וזירכה תונורחאה םינשב .הנכותה יעוציב
 .יליבקמ דוביע לע תוסטובמה תוכרעמ חתפל םירשפאמה הנכותו הרמוח ירצומ
 םיססובמה הנכות תוכרעמ חותיפ םוחתב םייסיסב םילכו עדי הנקמו ףשוח הז רנימס
 .(ק 11 הז קת06תאואוזא6) םייליבקמ םימתירוגלא לע

 :רנימסב םידמלנה םיאשונה ןיב
 יליבקמ תונכתב םייסיסב םיביכרמ =
 יליבקמ תונכתב תונורסחהו תונורתיה =
 יליבקמ תונכת שומימל םילדומ <
 סמ סטפטמ קוקפז אס, א5דד:8-51.אשמ, 0110אד-50/8 =
 ףתושמה ןורכזה לדומ =
 תועדוה תרבעה לדומ <
 (תזפת-ו 06%, 5527108 ןורכניס ינונגנמ =
 (/8אַז) םיינורכניס-א םיעורא יפ לע תונכת =
 םייליבקמ דוביעב הנכות בוציע <
 (הלעפה תוכרעמו םירליפמוק) יליבקמ דוביעל הנכות ילכ =
 (הריקס) יליבקמ דוביעל הרמוח <

 [םימי ג | הנכות תקוזחת

 םיבושחה םיבלשה דחא וניה הנכותה חותיפ לש םייחה רוזחמב הנכותה תקוזחת בלש
 תא ןכדעל ךרוצה .הז בלשב םיעקשומ םדא חוכו םייפסכה םיבאשמה ברימ .רתויב
 דחא דצמ םיינוגריא םייוניש וא םייגולונכט םייונש תובקעב ןמזה ךשמב תויצקילפאה
 בשחמה תודיחי תא חירכמ ינש רצמ תובחרהו םירופישל תושירד וא תולקת תובקעבו
 .הקוזחתה יברצב תובשחתה ךות תוכרעמה תא חתפלו ןנכתל
 חתפל שיש ךרדה תאו הנכות תקוזחתב םייסיסבה תונורקעה תא הנקמו ףשוח רנימסה
 הנכותהו הכימתה תוכיאו ודרי הקוזחתה תויולעש ךכ ןוגריאב בשחמה תוכרעמ תא
 .הלעת

 :רנימסב םידמלנה םיאשונה ןיב

 םירלודומ תונורקע ללוכ) רתוי הבוט הנכות תקוזחתל הנכות חותיפ תונורקע <
 (סופיט-באה תטישו

 (הנכות תורודהמו תואסריג תרימש ,םייוניש תרקב ללוכ) הרוצת תרקב <>
 (שא!ופאזוסא -ו סטאזנ6אוסא, טפאוק]6אזסא) הנכותה תוכיא תחטבא <
 הנכות דועית <
 1182 88% הכימתו הקוזחת זכרמ לוהונ <
 פ\תפמ אא פא6 =
 .(6458) הנכותה תקוזחתב הכימתל םיבשחוממ םילב +



 הוגנת תובשו הנבנות העדה

 רנימטה םש 8806 ץסטא 6 םימי 2 |

 טעמכ .תקפומה הנכותה תוכיאמ תעבונ הנבותה חותיפ ךילהת לש תירקעה הייעבה יללנ רואח
 תונורחאה םינשב .הנכותה חותיפב ונישעש תויועט ןוקיתל שדקומ חותיפה ןמזמ 30%-כ
 םיבשחוממ םילכו תוטיש רפסמ וחתופ ,הנכותה תוכיא תובישחל תועדומה תיילע םע
 .רתוי הבוטו הליעי הרוצב הנכותה תא (גרדל) תופנל הנכותה חתפמל םירזועה
 םירזועה םיבשחוממ םילכו תוטיש ,עדי הנקמו ףשוח *08806 ץ0083 806" רנימס
 תודקמתה ךות םייחה רוזחמ לכ ךרואל הנכותה תוקידב עצבלו ןנכתל הנכותה חתפמל
 .םושייה תמרב הנכותה לש תוכיאה תקידבב
 םייסיסבה תונורקעה תא ריכהל םיניינועמה םינתינכותו תוכרעמ יבצעמל דעוימ רנימסה
 .הנכותה תוקידבו יופנב

 :רנימסב םידמלנה םיאשונה ןיב
 עפאן6אוסא, 011816אסא) הנכות תוקידבב םייסיסב םיגשומ תרדגה *

 (א11אזדסא-ו
 (28806) הנכות יופנו הנכות תוקידב ןיב לדבהה *
 הנכת יופנל תוקינכט *
 (טעמב) תואיגש אלל הביתכ *
 םיגאב תאיצמל ילככ 68055 8ע79%אא0פ-ב שומיש *
 תרדובה תינכתה תמרב םיעוציב תויעב תאיצמל תוקינכט *
 הנכות תוקידב יגוס *
 הנכות ינחבמ תרדגהל תוטיש *
 הנכות תייצרגטניאל תוטיש *
 הלוכ תכרעמהו דדובה לדומה תקידבל תוטיש *
 זאפקפ6דדסא -ו ישא אס, הפן *
 הנכותה תוקידב תחלצהל םידדמ *
 הנכותה תוקידב לוהינ *
 הנכות תוקידב עוציבל םיבשחוממ םילכ *

 ' םימי 3 | בשחמ תרזעב הנכות יטקייורפ לוהינ

 ,הנכות יטקייורפ לש חלצומ ןונכתו לוהינל שרדנה עדיה תא ביחרמו חתפמ הז רנימס
 םמושייו טקייורפה לוהינל םיינרדומ תוקינכטו םילכ תריקס לע דחוימ שגד ןתמ ךות
 תרקב ,דועית ילכ ,הדימא ילכ ,לוהינ ילכ ,6488 ילכ ,0101ז1 תביבסב בשחמ ידי לע
 .הקוזחתו הרוצת
 הריקסב םיניינועמה ,תוכרעמ יחתנמו םיטקייורפ ילהנמ ,םילהנמל דעוימ רנימסה
 .1017א תביבסב םמושיי ךות הנכות יטקייורפ לוהינל םדקתמ ךילה לש תללוכ

 :רנימסב םידמלנה םיאשונה ןיב

 הנכות יטקייורפ לוהינב דוסי יגשומ *

 הנכות תסדנה *

 טקייורפה ןונכת *
 (67%-ב שומיש ,ךרד ינבא תעיבק ,\/₪5) טקייורפה ז"ול תנכהל תוקינכט *
 הטילשו הרקב *
 טקייורפה דועת *
 .101זא1 תביבסב םיטקייורפ לוהינל םיבשחוממ םילכ *
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 הוגנת הונשו הגנות תפדגנה
 [םימו 4 | סון טאואר טו טג][טא] םימצע החנומ חותיפ רנימםה םש תוכרעמ חותינב תונורקע .םימי 3 |

9 
 0% צצ,
 ל

 תיחנומ השיגב תוכרעמה חותיפ םוחתב םייסיסב םילכו עדי הנקמו ףשוח הז רנימס יִללנ רואח יטקייורפ חותיפ ךילהתב תוכרעמ חותינ לש םייסיסב תונורקע תונקהל דעונ הז רנימס
 .(סןושז סאזטאזוגכ) םימצע תופולח ןיב האוושהו עצומ בצמ חותינ ,םייקה בצמה חותינ תריקס ךות ,הנכות
 יוטב ידיל האב רשא תוכרעמ חותפל תינשדח היגולונכט הניה םימצע תיחנומ השיג .תוירשפא
 ,המושייו הבוציע ,תכרעמה ןונכת ללוכ ,הנכותה חותיפ ךרעמ לכב דומילב םיניינועמה םינתינכותו םיבצעמ ,םיטקייורפ ילהנמ ,םילהנמל דעוימ רנימסה
 בוציע ללוכ היצקילפאה ימוחת לכ לע םיעיפשמ םימצע החנומ חותיפב תונורקעה .תבשחוממ תכרעמ חותינ ךילהת תנבהבו

 חותיפ תא דיתעב ליבות וז השיגש קפס ןיא .'וכו םינותנה דסמ ,שמתשמל קשממה
 .הז אשונ ינפב ףשחהל עוצקמ שיאו להנמ לכ לעו תוכרעמה :רנימסב םידמלנה םיאשונה ןיב

 םיבצעמו תוכרעמ יחתנמ ,םיטקייורפ ילהנמ ,בשחמ תודיחי ילהנמל דעוימ רנימסה (עצומ בצמ חותינ ,םייק בצמ חותינ ,המישמ ןונכת) ינבימ חותינב םיבלש *
 .תוכרעמ חותיפל תינשדחה היגולונכטל עדוותהלו ריכהל םיניינועמה עדימה ףוסיא יעצמא *
 תכרעמ חותפב תושיגו תוטיש *
 :רנימסב םידמלנה םיאשונה ןיב הנכות טקייורפ ייח רוזחמב םילדומו תוטיש *
 םימצע תיחנומ חותיפ תשיגב תונורקע * ינבמ חותינל םילכו אובמ *
 םינותנ תטשפה - עדימ תמירז חותינ - כעסק =

 תוקלחמ - (יפלד לדומו םילולסמ ,תואלבט) תוטישו רקח *
 םיטקייבוא - (6458) חותינל םינכוממ םילכ *

 השורי -
 הסמעה -

 םימצע תיחנומ השיגב הנכות בוציעו ןונכת =

 שמתשמל קשממב 0.0.0 תונורקע םושיי *

 6++-הו \04-ה תופש תביבסב תכרעמ םושייו בוציעב 0.0.0 תונורקע םושוי <



 הוננת תובשו הננוה תעדנה

 \[ג א אוג זאפ זאאתג6ט שמתשמל קשממ ןונכת !םימו 5 |

 קשממה בוציעו ןונכת .בשחמה תכרעמ לש הווארה ןולח תא הווהמ שמתשמל קשממה
 שמתשמה יכרצ תנבהו ,דחמ םימייקה םילכו תוקינכט לש הרכה שרוד שמתשמל
 םויכ םימייקה םייסיסבה םילכהו תוקינכטה תא ויפתתשמ ינפב ףשוח רנימסה .ךדיאמ
 .בושחמ תכרעמ לומ ותדובעב הצקה שמתשמ יכרצו םילוקישה תא רקוסו
 ,םישמתשמל דעוימ רנימסה

 :רנימסב םידמלנה םיאשונה ןיב

 םישקמ * שונא תסדנהב תונורקע *
 דציכו ןכיה-תיקסע הקיפרג * םיכסמ בוציעב םילוקיש +
 םיבשחמו םיעבצ * טירפת יכסמ *
 םישידח מ/ק ועצמא * םינותנ תנזה/תותליאש יכסמ *
 שמתשמל יפרג קשממ * םושייו ןונכת-תוחוד *
 הצקה שמתשמ טביהמ - 05/8/0118 * האיגש תועדוה +
 הרזע יכסמ *

 רנימפה םש

 ילרנ רואזח

 חומדקומ תושירו

 ידי

 ג א 16 606 זז 565060 א 5

 ו-0

 ימ לכל ןכו 55דדיאו אגא \65-לו ןד 50 קס 88וסא 15 ל דעוימ סרוקה
 .תשרב 861-ו כ80וחףק6 תא םשייל דיתעש

 א לש עדימ תחטבא ינונגנמ תרכה

 :םילגוסמ םיפתתשמה ויהי סרוקה תמלשה םע

 50000 8711א₪ לש ומושיי תעפשה תא ןיבהל <
 סמסצח[-ו טסוחפק6ש תונכת תא ליעפהלו ןיקתהל -
 סוחפקשא \08א18-מ תוחוד ףוסאלו 8208₪11א6 ליעפהל <
 תורחא תוכרעמל 5007 8טג561זאא ריבעהל -
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 הדובעב תואמצע תונקהל - ותרטמ .ילמינימ ןויסנ ילעב םישמתשמל דעוימ סרוקה
 .ישיאה-בשחמה יצבקו תוירפס ,תודוקפ םע תפטושה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 ;םיטקסידו םיקסיד ;ןורכז יגוס ;םידבעמ :הרמוח יביכרמ - ישיאה בשחמה <

 .םייפרג םיסיטרכ
 םהלש ןורכזה תסופתו תלעפה תכרעמ יצבק :א15-008 הלעפהה תכרעמ הנבמ <
 רציכו 08108'018801 ;םייגול םיקסידו יסיפ קסיד :חישקה קסידה םע הליעי הדובע <

 .םירוזחשו םייוביג ;םיצבק יגוס ;הנובתב םהב שמתשהל
 לוהינ ,םיצבקב לופיט) תוירוגטק יפ לע תודוקפה תריקס :א15-005 תודוקפ <
 .(תונוש תולועפ ,ןורכז לוהינ ,%

 םירטמרפ תרבעה ;841011 תוינכותל םיירקיע םישומיש :881011 תוינכות תביתב <
 .81011 תוינכותב גולאידו הרקב תודוקפ

 יללוחמ) םימדקתמ חותיפ ילכו תוצופנ תונכת תופש תריקס :הנכות חותיפל םילכ <
 .(הפילש תופש ,םינותנ יסיסב ,םימושיי

 .ףתתשמ לכל קלוחת תטרופמ הכרדה תרבוח .ישעמ לוגריתו יטרואית רמוח בלשמ סרוקה

 בשחמ םע הדובעב ןויסנ ,םיבשחמב יללכ עקר

 םרוקה םש

 םרוקה רבפסממ

 יללנ רואח

 תומדקומ חושירד

 םידעי

 ,םימי 4| ט וקנו א( 5- 5

 יל

 תא לצנלו םהלש עדיה תא קימעהל םיניינועמה 005-ב ןויסנו עקר ילעבל דעוימ סרוקה
 .ילמיטפוא ןפואב 5

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 לש הקימעמ הרכה ןורכזה ןוגרא 1)60אגאס. 60א1 ,םירתסינ םיצבק :008 הנבמ <

 .קסירה
 05 תודוקפ ;8804ע ידוק ;\אפ1. 8% ץבוקה :005 תודוקפב םימדקתמ םישומיש +

 .פ/ק תוינפהב םידחוימ םישומיש ;םירטליפכ תוליגר
 .םינתשמב שומיש ;/0א תואלול ;5111זז ;םירטמרפ :8א1611 תוינכותב םדקתמ שומיש <

 א15-008 לש הבוט תורכה



 . ובה ם'ושיי| םייש'א םיבשחמל
 טרוקה םש םטדקתמ | םימי 4 |

 םרוקה רב

 יללנ רואח ,20-ב ןויסנו עקר ילעב םישמתשמלו םינתינכותל דעוימ סרוקה
 .תיסיסב הנכות ןיבל הניב רשקהו ,הרמוח לע שגד םש סרוקה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 ;םתוריהמ לע םיעיפשמה םירטמרפהו תונורכז יגוס א, סאו :ןורכזה הנבמ <

 .וא אתו ש08-הו 8105-ה תרכה ,םינושה ןורכזה ירוזא
 קסיד ירוזא ;תונוש קסיד תויגולונכט ;םייסיפ םיביכרמ :םיטקסידו םיקסיד *

 .ןנוקיתו תולקת ;םינושה טמרופה יכילהת ;(כ/אדיא, 8007, תודכ
 (1א ו אאטד%) תוקיספ ;םהיתונוכתו םידבעמ יגוס ;דבעמה הנבמ :ותביבסו דבעמה *

 .תעחפ511-ה ךילהת א-ה תרכה
 ידיקפת ;םינוש 805 יגוס ;805-ב םירבועה םינותנ יגוס :805-ה <

 .?0815-ל םינותנ תרבעהו 1/0 תובותכ ;805-00א7701188-ה
 םיקסיד ירקב ;(80, 6, 604 ךסמ ירקב ;85232 תרכה :םירקבו קשמימ יסיטרכ <

 .םיטקסידו
 .ןורכזה לע היצולוזרהו עבצה תוכלשה ,היצולוזרו לקסיפ ,גצ :םיגצ <

 תומדקומ חושירד

 םידצי

 [םימי 3 | \15-שזאסשפ

 תביבסב םימושיי ליעפהל םינינועמה הנכות ישנאלו םישמתשמל דעוימ סרוקה
 .או5-\שזאטסוטפ תחת הנכות חותיפב קסוע וניא סרוקה .א15-וזזא סו

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 ימושיי תמועל ושזאטס\ ימושיי ;\ואכסש' לש הלועפ יבצמ :אובמ +

 .אסא-שזאססושפ
 רבכע םע הדובע ,םהידיקפתו םירותפכ ;טירפת תרוש ;ןולח ; יזזאטס\/ ינייפאמ <

 .פזא61-סוס106 וטזהדק1 6010 סא; 06-80\1א ;םישקמ חול תמועל
 'רותיאו הקיחמ ,הקתעה ;0188010ַז8ַַ-ו םיצבק תגצה :םיצבקהו קסירה לוהינ <

 .םיצבק לש
 תופסותו הרדגה ;ןורכז ;םיבשחמה יגוס יפ לע הדובעה יבצמ :ןורכזה לוהינ
 .\זא.זאז,%9+8או. ןא] :לוחתיא יצבק



 םרוקה םש (3 אסריג) םיליחתמ 1-2-3 סוטול

 םרוקה רבו

 יללנ רואז

 תומדקומ תושירד

| 
| 
 ן

 ם'ושייו םייש'א םיבשחל

 !םימי 5 (3 אסריג) םימדקתמ 1-2-3 סוטול

 לצנלו םהלש עדיה תא קימעהל םינינועמה םיסונמ סוטול ישמתשמל דעוימ הז סרוק
 .1-233 סוטולב תומדקתמ תונוכת

 :סווקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 םיידמימ-תלת םילדומ <
 םיצבק רושיק <
 םימדקתמ םיכותיחו תותליאש <
 ורקמה תפש +
 תויתזורחמ תויצקנופ +

 .1:2:3 סוטול לע הדובעב םישדוח רפסמ לש ןויסנ

 ןפואב סוטול לש תומדקתמה תונוכתה תא לצנל ףתתשמה לכוי סרוקה םויס םע
 .ילמיטפוא

 ו



 םיוושייו םייש'א ם'בשחל
 םיליחתמ - 6 !םימי 5 |

 .םימושיי תמקהו ןונכתב עקר ילעב םישמתשמל וא םינתינכותל דעוימ סרוקה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 616 לש לועפתה תביבס תרכה *
 .דיחי ץבוק םע םושיי תיינב

 .םיצבק רפסמ םע םושיי תמקה *
 .א/616 לש תו"חודה ללוחמב שומיש *

 .הנכות חותיפ ילכ םע הדובעב עקר .בשחמ םע הדובעב עקר

 א1וא01ס ימושיי רוצילו ןנכתל ףתתשמה לכוי סרוקה םויס םע

 םרוקה םש

 םרוקה רבו

 יללנ רואח

 תומדקומ חושירד

 םידצי

 םימדקתמ - 6

 .א6016\1-ב חותיפ [ויסינ ילעב םישמתשמלו םינתינכותל דעוימ סרוקה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 .םיבכרומ םימושיי תמקה <
 .םיינוצח םיצבק םע רשק =
 .תוינוציח תונכות םע רשק <

 .א1ג016 םע הבוט תורכה

 .\1016-ב תובכרומ תוכרעמ תמקה



 םיושיי| םי"ש'א ם''שחל
 | םימדקתמ - טז םרוקה םש םיליחתמ - טז

 םרוקה רב <

 יללנ רואח

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב יאשונה ןיב
 520012 םע הדובע < | -דוסי יגשומ

 םישמתשמ תרדגה +
 תונכת תופשל קשמימ <

 תומדקו מ חושירד



 םי'מושי'| םיישיא ם'בשחל
 םרוקה םש (ישיאה בשחמל אובמ) םירוה סרוק םוי ו
 םרוקה רב 6%

 יִלְלַנ רואז .ישיאה בשחמה םע תינושאר תורכה ךורעל םיניינועמה םיפתתשמל דעוימ סרוקה

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 הנכותו הרמוחב דוסי יגשומ *
 .דועו רבכע ,תוספדמ ,םיטקסיד ,ןורכז ,דבעמ :20-ה יביכרמ *
 לוחתיאה ךילהתו בשחמה תקלדה *
 :05 הלעפהה תכרעמ <

 דיקפת -
 הנבמ -
 תוירפסו םיצבק -
 םיקחשמ -

 טקסיד קיתעהל ךיא ,טקסיד ןיכהל ךיא :ומכ תוישומש תודוקפ *
 84516 תפשל אובמ <
 1-2-3 סוטול ינורטקלאה ןוילגה תגצה =

 דאו םילילמתה דבעמ תגצה -
 \שאססו/פ תגצה -

| 





 0 תפ5פת אס. קאז65 (6)

4 6706807 

35 8292507 

 ץ-118928-סש 66

 ץ-ש5898-סש 5

 ם-61858-סק +4

 ₪ץ-67368-סק 39

6 000117 

 ם-61878-קק 0

 ו -ן18735-סק 4

 צ-83009-07 31

 ץ-67358-סש 56

 ץ-6740-סק 0

 ם-118820-סק 02

 תש -3338-07 ד

 תצ-577פ-סק 56

 סע -61785-ס7 5

20 

 ץ-82999-07 2

 צ-118786-סש 7

 צ-61868-0ק 38

 םצ-67498-07 37

 067 -ק 2

38 67055-07- 

 םץ-61998-סש 34

 ץ-000518-סש 6

 םץ-61768-סש 02

 6707 9-סק 7

 ץ-758-סק /

 צ-ן8168-סק 37

 עצ-25498-קק 7

 טץ-ע5908-ספ %

 ץ-82948-סק 6%

 סז61דיגז, ק855 ירפס ןוריחמ

 וז וי

 ג ץחסס'5פ 60105 ךס 60אואסא] 5

 96% 0" א 5

 גז סז דמ6ח' כס6טאאזאהסא

 ג 36זאאמת5 6זכפ דיס צא

 6 אוק6 11 5

 65 אדר תאזאס 5

 6 מו דצ 84560 60 אוק ד 5

 60! זק

 60 דטא6זשפ 018 דס תקפו

 60 א זא6

 סאו חטא אדמת אגא אש

 סא תדנת ץתס6תהא[א]אס 8 46

 כט6ת6ז 155 ץ

 סז6האז סז6הסאהפצ

 סוסו 60זספ דס כפשיס אדמת 50

 וסוג 6זספ דס 50 סמ/מס

 כוס ד האז6א1 ןסטאאגת

 אסזא'6 אד ד 5

 אדתקץת16מ אדיש תאזא6

 5דז 0 אפתאדסא אגא וא

 וטאוגא תג6ד0 (סססא + !306)

 זאשס  דדסזאס1ססצ 5דגאסאפסו2אהסא

 איאוהד: ג מ דדו

 115ק 58 גאס סמז0א

 1061 ג אט

 ו

 אס 065508 0016 א

 אוז ץתס0ד דאה

 אוסדק קס 6 55

 סספ גז סאסא

 סקפמאודאס 55 606 5

 קא זז זק ו



 תתז65 (5)

66 

4 

1 

0 

56 

45 

 מ"עמ םיללוכ םניא םיריחמה =

 םולשתה םויב גיצי רלוד רעש יפל םילקשב םולשתה =

 052-593273 :לט םיפסונ םיטרפ *

 0 255 אס

 תצ-118745-סק

 םצ-5915-סק

 תצ-3518-סק

 תו-67089-07

 | 0: ב

 תצ-582-ס7

 צ-82629-קק

 תע-גא0165-סק

 םצ-677-סץ

 צ-6200-סק

 תצ-62045-07

 צץ

 תת -61689-סק

 תו -5768-כש

 תצ-575-סש

 ו

 צו -6198-כק

 צ-592-ק

 כ

 תו -555-סץ

 757 -סש

 ו-7457

9 | 

 = תופסהצ 8 קת 0 וו 5/5

 .טאזא סא וו 5

 .טפס'פ א( ד סע סי 005 ארל

 - - וו ןאחיתא 415 5

 | רשאודדא6 תתא] 806. א

 = צא אס ו

 מופ טפפ'5 6

 . ד 0 ו

0 
 2 ד 8





 ן - 0
 = א וגאספפ טאזא 806 ואן

 .א גאס שקע

 .א11-זא-1 03.0 אש 58 תסגר
 11-דא-1 3.0 אקפונסאודסא ?800גואווא6

 11-1א-1 פ5אוסק 0 5

 א11-דא-1 3.0 אש והגות יס 5 דדו אגא

 0 א11-דא-1 3.0 אוהל טמא הגדת סא א ץ16%0א 106 וו
 ן .א11-וא-1 30 פל 65

 11 -זא-1 /3.0 51 אגא 6 וא

 .םימדקתמ זוז
: 

5 6 
 \ -םינותנ ידסמ תביבסב בוציעו חותינל 68

0 | 
> 0/0 
<< 8 

: 0 % 

 65 קא 858 אואה

 | ;\נ כ \ו 1%



 (ךשמה) םיטרוק טקדנוא

 שו
 םיליחתמ 6

 םימדקתמ 6

 אוגא א6זא6 5860 תדר \שודדצ כת6וה5066 8 סת

5 

 םדקתמ 5

 או9-שזאססו

 אפתשסתא/כמ6ת6ז 506

 אאשסתא אגא 65א[שאד 1

 אטישסאא אאא.6פא₪אד 1

0 
 לטיגיד תביבסב 1%

 םיליחתמל 088

 םימדקתמל 8

0618 08 6 

 סאו - קקאו א 05 8 אאא 5

 י 0 0 ץאופ 8 005 (205)

 םדקתמ 6

 אס תגאואוזא6 זא אסא

 ?אס6תאואוזא6 א 5

 אס 655 5 פדא ג סאוזא151 סא (1.\א/052/005)

 אס 055 5 דא גכאזא[דדא אסא (שאו)

 - 0055 5 אאא טאו

5 0 



-.-- 
. 

- 
- 1 

 ל ₪----- ו .

 (ךשמה) םיסרוק טקדנוא

4 

33 
32 

31 
2 

21 
 ל

20 
 < -  אטו 80 / - -- עואאפתלסאאואס 055 8 00א מ 0טאאחסא / רי

5 
 . - חוטא מפ תמות
 - -  - טולס

 והדג ?זא6 טוהדזא תפסו 6



 םימדקתמ 1-2-3 סוטול

 א11-זא-1 ספ5א107 08 205 ישיאה בשחמה לע בשחוממ דרשמ

 טאזא-שא!5-005 :החותפ הביבסב תכרעמ לוהינ

 בשחמ תרזעב הנכות יטקייורפ לוהינ

 טאזא-טעאזא הנכות חותיפ ילכ רנימס

 תוכרעמ חותינב תונורקע

 0זזא תויצקילפא חותיפ

 א-זא תויצקילפא חותיפ

 םימצע החנומ חותיפ

 םירוה סרוק

 084018-ב ישילשה רודה תופשב שומיש

 261-ב םימדקתמ םישומיש

 הנכות תקוזחת

 אגא א[ג הזאמ זאתת\סמ שמתשמל קשמימ ןונכת

 6++ תפשב םימצע החנומ תונכת

 יליבקמ תונכת



 ךרוצ ןיא
 ןעמנה י"ע ומלושי ראודה ימד

 לובב
 605 'סמ רושיא

 הילצרה ,יזכרמ ראוד ףינס תועצמאב

 פק
 מ"עב (קד) טנמפיוקא לטיגיד
 הכרדה זכרמ
 46120 הילצרה 2033 .ד.ת

 ןעמנה י"ע ומלושי ראודה ימד ךרוצ ןיא

 605 'סמ רושיא לובב

 הילצרה ,יזכרמ ראוד ףינס תועצמאב

 ,רפ7
 מ"עב (קד) טנמפיוקא לטיגיד
 הכרדה זכרמ
 46120 הילצרה 2033 .ד.ת

 ןעמנה י"ע ומלושי ראודה ימד
 : , לובב

 605 'סמ רושיא

 הילצרה ,יזכרמ ראוד ףינס תועצמאב

 'בכל
 מ"עב (קד) טנמפיוקא לטיגיד
 הכרדה זכרמ
 46120 הילצרה 2033 .ד.ת



 הכהדה זכרמ

 46120 הילצרה 2035 .ד.ת
 052-593373 .לט

 2 * -5 הזס זסק1510760 זזג 64765 0[ 1.0 1260610 קח 0
 * 6-ס 1
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